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  Dit tekniske fagblad inden for automation og procesteknik

Overløb måles i antal hændelser, tid og 

mængde som lagres og sendes direkte 

til SRO eller anden database. Få alarmer 

sendt direkte via SMS, så den nødvendige 

support kan udføres hvis uheldet er ude. 

mjk.dk
45 56 06 56 

BATTERIDREVET 

DATALOGGER 
MED MODEM TIL ALARMERING

OG REGISTRERING VED OVERLØB

MindSphere  hjælper
        med at analysere
data fra din virksomhed Mød os på hi17: Stand U0010

 siemens.dk/mindsphere

Herning melder klar
Mere Tech - Mere Passion - Mere Fremtid
- er overskrifterne for hi‘17 messen, som holdes 3.-5. oktober. 
Messen har fl ere end 600 udstillere, der står klar til at tage 
imod. 

Skandinaviens teknologi- og industrimesse
3.-5. oktober 2017 | Herning | hi-industri.dk
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 I dette nummer:

Automations-dominans på hi‘17

Installationer direkte i processen

Spar med decentral motorstyring

hi‘17-messen byder den 3. til 5. oktober de besøg-
ende på Nordens førende automationsmesse med 
alt fra Industrie 4.0 IoT og kunstig intelligens til 
kollaborative robotter i MCH-Messecenter Herning. 

Bürkert-Contromatic viser i Herning blandt andet  
de seneste elektropneumatiske ventiløer, der  
imødekommer morgendagens krav til automation  
i en række procestekniske industrier.

Teknisk projektingeniør Christian Lund, Smurfit Kap-
pa Danmark A/S, viser AS-i Safety og AS-i motormo-
dulerne i pallemagasinet, som virksomheden med 
succes har installeret.

Side 5

Side 13

Side 14

Lokal og 
global på 
én gang

Det går atter pænt for industrien og 
leverandørerne hertil i Danmark.

For langt de fleste gælder det, at fremstil-
ling i Danmark er et væsentligt omdrej-
ningspunkt. I hvert fald så længe det gælder 
kunder, som også er regionalt forankret. 
Og her tegner sig måske nok den lyseste 
fremtid for danske virksomheder og deres 
leverandører. I takt med den stadig større 
hensyntagen til energi- og miljøpåvirk-
ninger vil det være naturligt at finde sine 
leverandører i nærområdet, så logistik og 
transport ikke belaster den samlede mil-
jøregning mere end højst nødvendigt.

De første eksempler er begyndt at vise sig. 
Større producenter kræver i dag mere og 
mere af deres leverandører, så de slipper for 
at have al for meget logistik. Til gengæld har 
de så regionale produktioner rundt omkring 
på kloden, der hver især typisk også har en 
lang række regionale underleverandører. 

Den udvikling er det bestemt værd at 
holde øje med. For her er det leverings-
sikkerhed og høj kvalitet, der er kundens 
primære parametre, snarere end om man 
kan få emnet lidt billigere ved hele tiden 
at shoppe rundt. Stabilitet og tættere 
partnerskaber kombineret med omsorg 
for det omgivende samfund og miljø er 
bestemt aktiver, der både gavner dan-
ske muligheder og os alle sammen.

Tendensen har i nogen grad ført til, at der er 
producenter, som af kvalitetshensyn samler 
deres primære produktion i områder som 

Danmark, hvor man ved, at leverancerne er 
optimale. Der er et udbredt mismod omkring 
billige leverancer, der så viser sig ikke at 
være helt så billige, når man hele tiden skal 
vente, og tabe vigtig tid. Og da tid er penge, 
ja, så kan der i finansafdelingerne rundt 
omkring i stigende grad også ses en negativ 
udvikling, som der så skal gøres noget ved. 
Og her er danske underleverandører, der 
formår at skabe samarbejder og gode, kva-
litetsemner og –konstruktioner i høj kurs.

Der er fra politisk side stor bekymring om 
udfasningen af danske arbejdspladser. Det 
skal der være, når udviklingen er – og har 
været – som det er tilfældet. Men at tro, at 
svaret på udfordringen er at starte eksport 
af den danske velfærdsmodel i form af at 
tilbyde eksport af vores skatte-, sundheds- 
og uddannelsessystemer, det skal man vist 
være aktiv i dansk politik, for at forstå.
Politikerne skal forstå modellen, hvor man 
agerer og handler lokalt, i både nærsamfun-
det og det globale verdensbilledes interesse. 
Der er store muligheder for danske pro-
ducenter i at satse på de nære marke-
der i endnu højere grad. Og skal man 
være global, så skal man ikke alene være 
i Danmark, men lave tilsvarende satel-
litter af virksomheden rundt omkring 
på de væsentligste vækstmarkeder 
for den enkelte virksomheds niche. 

Support med et højt uddannelsesniveau 
samt attraktive vilkår for såvel virksom-
heder som ansatte er vejen frem, så skal 
der nok komme arbejdspladser til hos 
både eksisterende og nye virksomheder!
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Rockwell Automations 
seneste produkter, blev 
gennemgået på semina-
ret ”Products & Pizza”, 
som i forrige uge fandt 
sted i henholdsvis Aal-
borg, Kolding og Glostrup. 
På hi ́ 17 præsenteres de 
hos Wexøe.

Af Thomas Hasselriis

Mange virksomheder står over for en 
fremtid med færre ansatte, en aldrende 
arbejdsstyrke og mindre anlægsviden. 

Med en kombination af teknologisk in-
novation og applikationsekspertise er 
det muligt for virksomhederne at blive 
mere integreret og konkurrencedygtige, 
fremhæver Rockwell Automation, som 
ved seminaret ”Products & Pizza” præ-
senterede kundekredsen for de sene-
ste produkter indenfor Smart Safety og 
controllere, som giver både slutbrugere 
og maskinbyggere nye og forbedrede 
værktøj til at indsamle data fra maskiner 
og gøre det til værdifuld information til 
brug for optimering af virksomheden. 
Hvordan man opnår øget tilgængelighed 
med Factory Talk Batch samt minimerer 
arbejdsindsatsen og maksimerer pro-
jektet i samarbejde med Rockwell Auto-
mations konsulenter blev også omtalt. 

”Nye og udvidede funktioner fra Rock-
well Automation bidrager til lavere om-
kostninger og kortere time-to-value 
for produktionssekvenssystemer som 
Manufacturing Execution System, MES. 
Et MES-system gør det muligt for virk-
somheden at tilkoble, styre, godkende 
og optimere produktionen med hen-
blik på at opnå smart manufacturing,” 
fortalte Mikael Palm, udviklingschef for 
proceskontrol i Nordic Region, da Produ-
cts & Pizza var i fokus på Hotel Scandic 
i Aalborg.

”Nu kan producenterne udnytte ska-
lerbar Factory Talk ProductionCentre 
MES-løsninger fra Rockwell Automation, 
der er målrettet specifi kke udfordringer 
i produktionen som eksempelvis kvali-
tet, maskinernes ydeevne, sporing og 
genealogi. Løsningerne kan indføres 
fra maskin- eller opgaveniveau og væ-
re begrænset til en enkel funktion, der 
stiller minimale krav til infrastrukturen 
og kan skaleres til en integreret MES-
løsning, efterhånden som den tjener sig 
ind. Rockwell Automation har lanceret 
en række funktioner og fl ere vil følge 
efter,” fortsatte han.

Mikael Palm kom også ind på Studie 
5000 – et softwaresystem, der forenkler 
design og automationssystemer. Tekni-
kere er under konstant pres for at levere 
automationssystemer hurtigere:

”Rockwell Automation har forbedret de 

integrerede udviklingsmiljø Studio 5000 
med det mål at strømline design- og kon-
fi gurationsprocessen. Softwaren omfat-
ter nu udvidet integration med tekniske 
værktøj, færdigudviklet applikationsind-
hold til erstatning for specialkode samt 
nye funktioner, der øger sikkerheden,” 
sagde han.

SIKKERHED I TRE TRIN
Omtalen af Rockwell Automations tilbud 
til virksomhederne tog John Rasmussen, 
leder af Safety System i Nordic Region, 
sig af:

”Industrivirksomheder arbejder i dag 
på måder, de knapt ville have kunnet 
forestille sig for få år siden. De kon-
vergerer informationsteknologi, IT, og 
driftsteknologi, OT, der traditionelt har 
været holdt adskilt, og anvender mobile 
enheder, analyser og Cloud til at få fl ere 
forbindelser og øget informationsdeling. 
Det gør det muligt at forbedre driften, 
men det skaber også fl ere indgange for 
sikkerhedstrusler,” fastslår han.

”Som løsning på dette problem har 
Rockwell Automation udviklet en tre-
trinsmetode til opbygning af et industrielt 
sikkerhedsprogram, der dækker alt fra 
virksomhedsniveau til anlægsniveau og 
bidrager til at reducere risici for alle per-
soner, processer og teknologier,” siger 
John Rasmussen.

De tre trin omfatter en vurdering af hele 
anlægget med henblik på at få overblik 
over risikoområder og potentielle trus-

ler. Brug af en sikkerhedsmetode, som 
består af fl ere forsvarslag. Kontrol af, at 
leverandører af automationsprodukter 
følger sikkerhedsmæssige kerneprincip-
per i designet af deres produkter.

”Vi ser på industrielsikkerhed ud fra en 
lagdelt model og bestræber os på at ska-
be en samlet infrastruktur for kunderne. 
Vores metode tager højde for forbindel-
serne mellem netværkssikkerhed, fysisk 
sikkerhed og sikkerhed i produktionsom-
råder,” påpeger John Rasmussen.

Salgsingeniør Lars Kristian Nielsen be-
skæftigede sig med controllere, switches 
og I/O Link. Producenter forventes i sta-
dig stigende grad at øge produktions-
hastigheden og –kapaciteten, samtidig 
med at kvaliteten bevares. Han omtalte 
også den seneste controller, Compact-
Logix 5480, der er beskrevet andetsteds 
i bladet i forbindelse med hi ´17 og de3-
stjernede hi Marks.
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MindSphere  
     hjælper med at
analysere data fra
          din virksomhed
Mød os på hi17: Stand U0010 siemens.dk/mindsphere

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

Robust digital manometer
Præcisions manometer med integreret datalogger

Trådløs kommunikation med WIKA-Wireless

Måleområder op til 10.000 bar
WIKA type CPG1500

MØD OS PÅ
STAND

M9550.06

3. - 5. oktober 2017 | Herning

Pizza, produktivitet og pålidelighed

Tilhørerne lytter intenst til John Rasmussens indlæg om industrisikkerhed.
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Scan koden 
og læs mere 
om produkterne

Du introduceres for vores nyeste leverandører; Atlantium og Habonim, og du kan komme helt ind til 
kernen af de udvalgte instrumenter på standen. 

Nyheder og banebrydende teknologi
På vores stand (M 9486) kan du opleve de nyeste produkter fra vores leverandører: Bl.a. udvalgte 
kvalitetsventiler og banebrydende UV-teknologi til vandbehandling, begge til benyttelse i en lang 
række industrier. 

Har I måletekniske udfordringer?

Mød os på 

HI-messen

Stand M 9486

Mød os på stand M 9486
Kom forbi til en snak om dine 
måletekniske udfordringer

Vi arbejder for at optimere din drift og reducere dine omkostninger

Kom til HI-messen og tag en snak med os omkring procesinstrumentering. 
Hvis du ønsker, kan vi nørde helt igennem og tage en hands-on demonstration.
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Hal E

P+F

Indgang

Vi ses i Hal E 

på stand 4140
SmartRunner 
Matcher - det perfekte 
match hver gang

Når kvalitetskontrol er en vigtig 
parameter
Nem opsætning direkte på 
sensoren via teach-knap

Transformation af komplekse måledata 
til simple digitale signaler for hurtig og 
nem integration
Lysteknologi der giver pålidelig måling på 

eller farve

F99-Fusion 
Accelerationssensor og 
gyroskop i en enhed

Enkel installation
Robust, egnet til udendørs brug
360° måling på seks akser 

Kompensation for multidirektionel 
acceleration muliggør hurtig, præcis og 
dynamisk hældnings-måling

Kombination af accelerometer, gyroskop, 
og hældningsteknologi i en enkelt enhed 
tillader seks-akse, 360° måling og mon-
tering i alle retninger

Hurtig opsætning via software
Et godt valg, når farveforskelle og 
det omgivende lys er en udfordring
Flere output muligheder i samme     
type sensor

Kompakt, pladsbesparende design gør 
at sensoren nemt Integreres i en bred 
vifte af applikationer
Praktisk idriftsættelse: Intuitiv program-
mering via teach-knap eller softwaren 
”PACTware”

F77-Ultralydssensor 
Kompakt, og IO-Link er 
standard

Pepperl+Fuchs A/S
Kirkebjerg Allé 90 · 2605 Brøndby · Tlf. 7010 4210
Mail: info@dk.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.dk

Det store boom i 
automatisering og robot-
udvikling øger industriens 
behov for at demonstrere 
og udforske de nyeste 
teknologier. Det afspejler 
sig på hi-messen, hvor der 
i år er både fl ere udstillere 
og fl ere produktnyheder 
inden for kategorien 
automation.

Af Thomas Hasselriis

Den fj erde industrielle revolution, Indu-
stri 4.0, sætter for alvor sit præg på hi 
Tech & Industry Scandinavia 2017, der 
består af de seks fokuserede delmesser 
’Automation’, ’Værktøj & Produktions-
udstyr’, ’Innovation’, ’Energi’, ’Underle-
verandører’ og ’Logistik’. ’Automation’ 
er den største delmesse, og både inden 
for industriel automatisering og proces-
automatisering præsenterer udstillerne 
en lang række nyheder. Men også nye 
områder som Cloud-baserede løsnin-
ger, digitaliseret engineering, trådløse 
kommunikationsløsninger, Big Data ana-
lyse og kollaborative robotter - Cobots 
- præsenterer fremtidssikrede og nye 
produkter og løsninger. Inden for pro-
duktionsteknologien præsenteres også 
nye løsninger til eksempelvis 3D-print 
og visionbaserede kontrolsystemer. På 
mange områder er IT-baserede løsnin-
ger smeltet sammen med traditionelle 
automationsløsninger.

ALT AUTOMATISERES
Automatisering har branchemæssigt be-
væget sig ind på alle områder. Fra land-
brug, fødevareindustri, medicinalindustri 
og energiproduktion til bygningsauto-
matisering, underholdningsindustrien 
og transportsektoren, hvor eksempelvis 
selvkørende tog og biler allerede fi ndes.

"Vore medlemsvirksomheder ople-
ver for tiden en markant fremgang i 
efterspørgslen af intelligente automa-
tionsløsninger i industrien“, siger adm. 
direktør Niels Barfod Jakobsen, Løwener 
A/S, der er medlem af hi-messekomiteen 
som repræsentant for BITVA, Branche-
foreningen for Industriel Teknik, Værktøj 
& Automation.

"BITVAs medlemsvirksomheder bakker 
kraftigt op omkring hi Tech & Industry 
Scandinavia 2017, der holdes i MCH Mes-
secenter Herning i dagene 3. til 5. oktober 
2017, og er den brancheforening, der er 
bedst repræsenteret på messen. Dette 
skyldes ikke mindst den optimisme, der 
er i branchen, og at virksomhederne har 
erfaring for, at de på hi-messen kan præ-
sentere deres produkter for et stort antal 
kvalifi cerede besøgende, og informere 
dem om de mange muligheder auto-
matisering åbner for en mere eff ektiv 
og lønsom produktion“.

ROBOT REKORD
Også med hensyn til robotter markerer 
hi-messen, at dansk industri på dette 
område har taget denne teknologi til sig, 
og internationalt er med helt fremme:

"Robotter er med til at øge produktivi-
teten samt fastholde og skabe arbejds-
pladser. Vi har nu lagt fi nanskrisen bag 
os, og alle størrelser af virksomheder er 
begyndt at investere i robotløsninger. 
Danmark er pænt med fremme med 

hensyn til antallet af installerede robot-
ter i forhold til indbyggertallet, og der 
produceres også robotter og robottilbe-
hør i Danmark. Vi kan derfor konstatere, 
at der på hi-messen er det hidtil største 
antal robotter, der præsenteres sam-
let på en messe i Danmark“, siger Søren 
Peter Johansen, der er faglig leder for 
robotteknologi på Teknologisk Institut 
og sekretariatsleder i DIRA, Dansk Robot 
Netværk.

FLERE UDSTILLERE
Især automationsområdet har ifølge 
MCH opnået stor popularitet, og derfor 
er antallet af udstillere på ’Automation’ 
allerede på nuværende tidspunkt hø-
jere, end det var på hi-messen i 2015. 
Men der er stadig plads til fl ere udstillere, 
påpeger Mona Jakobsen, projektchef på 
hi-messen:

"At automatisering fylder meget på hi-
messen er blot en naturlig afspejling af 

forholdene i industrien, og derfor glæder 
det os, at hi-messen i samarbejde med 
de mange udstillere kan være med til at 
give de besøgende et stærkt indblik i de 
nye teknologier, som kan blive medvir-
kende til at revolutionere morgendagens 
industri“.

AUTOMATION I FOKUS
Også i hi-messens eget nyhedssystem hi 
MARKS skinner det igennem, at automa-
tisering fylder mere og mere i industrien. 
Blandt årets nyheder er der rekordman-
ge nyheder inden for automatisering, 
som tegner sig for 165 ud af de i alt 284 
godkendte nyheder. Herunder er der 39 
trestjernede nyheder og 26 verdensny-
heder. I 2015 var der 141 nyheder i auto-
matiseringskategorien.

I forbindelse med åbningen af hi-mes-
sen bliver branchens bedste inden for 
automatisering hyldet. DIRA Automa-
tiseringsprisen 2017 overrækkes til en 

virksomhed, der gennem automatisering 
baseret på robotteknologi har bidraget 
væsentligt til at øge en eller fl ere danske 
virksomheders konkurrenceevne eller 
ved at have bidraget til udviklingen af 
robotteknologien.

Juryen har i år valgt at nominere tre 
kandidater, som i løbet af maj og juni har 
haft besøg af både jury og DIRA-medlem-
mer. De nominerede til årets prisuddeling 
er On Robot ApS for deres kollaborative 
robotgriber RG2, Nordtec-Optomatic A/S 
for deres automatiske aff aldssortering 
der frasorterer plastaff ald, og Intelligent 
Marking ApS for deres fuldautomatiske 
robot til opstregning af sportsanlæg.

Umiddelbart efter messens åbning og 
uddelingen af DIRA Automatiserings-
prisen 2017 vil der være en konference, 
hvor de nominerede fi rmaer og personer 
fortæller om deres projekter.

Automatisering sætter stort præg på hi´17

Automatisering breder sig mere og mere.
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Festos kollaborative  
letvægtsrobot med  
pneumatiske aktuatorer, 
Bionic Cobot, der er 
inspireret af den  
menneskelige arms  
naturlige bevægelser er i 
fokus hos udstilleren,  
som også er med på 
TechnoMania med  
eMotionButterflies.

Af John Steenfeldt-Jensen

For mere end ti år siden oprettede  
Festo Bionic Learning Network, som er 
tæt knyttet til innovationsprocesserne 
i virksomheden. 

I samarbejde med studerende, aner-
kendte universiteter, institutter og ud-
viklingsvirksomheder sponserer Festo 
projekter, forskning samt forsøgs- og 
teknologimiljøer. Målet er at bruge bionik 
til at identificere nye teknologier og im-
plementere dem i industriel automation.

Festo Bionic Learning Network, der før-
ste gang blev præsenteret i Paris i juli, er 
den nyudviklede kollaborative løsning, 
der vises som en letvægts Bionic Cobot, 

der demonstrerer hvordan robotter kan 
bruges til at hjælpe mennesker med at 
udføre især monotone eller farlige ar-
bejdsopgaver.

Udviklingen inden for robotområdet 
betyder, at der i højere og højere grad ikke 
er en skarp adskillelse mellem de arbejds-
funktioner mennesker udfører og de ar-
bejdsfunktioner robotter udfører; Der er 
ved at blive skabt en ny samarbejdsplat-
form. Som følge af sine naturlige bevæ-
gelsesmønstre og elastiske pneumatik 

er letvægtsrobotten Bionic Cobot netop 
udviklet til et sikkert menneske-/robot-
samarbejde. Det betyder, at dei fremti-
den kan være et omkostningseffektivt 
alternativ til traditionelle robotkoncepter. 

MENNESKELIGE BEVÆGELSER
I sine bevægelsesmønstre er Bionic 
Cobot som en menneskelig arm, fra skul-
der via overarmen, albuen, spoleben og 
albueben til hånden. HverT af disse syv 
led benytter biceps- og tricepsmusk-

lernes naturlige funktionsmekanismer, 
hvilket vil sige, et effektivt samspil mel-
lem flexor- og extensormuskler. Således 
kan robotten, som sin biologiske model, 
udfører ekstremt følsomme bevægelser.

Bionic Cobots pneumatiske bevægelser 
kan finjusterestil efter behov enten at 
være kraftfulde og dynamiske eller føl-
somme og eftergivende. Systemet kan 
derfor ikke bringe mennesker i fare, selv 
i tilfælde af kollision. Det er gjort muligt 
ved hjælp af den pneumatiske automa-
tiseringsplatform Festo Motion terminal, 
der forener præcisionsmekanik, sensorer 
og kompleks styring og måleteknologi i 
en kompakt enhed.

Afhængig af den opgave, der skal ud-
føres, kan Bionic Cobot være udstyret 
med forskellige gribesystemer. Disse er 
intuitivt styret ved hjælp af en specielt 
udviklet, grafisk brugergrænseflade: 
Med en Tablet eller PC kan brugeren nemt 
lære Bionic Cobot de handlinger, der skal 
udføres og efterfølgende parametrere 
dem. De definerede arbejdstrin kan der-
efter overføres ved Drag-and-Drop til et 
Sequencer-spor til implementering i en 
hvilken som helst ønsket rækkefølge.

Hele bevægelsessekvensen bliver 
herved afbildet og simuleret samtidig. 
Grænsefladen mellem computeren og 
Festo Motion Terminal er Open Source-
platformen ROS (Robot Operating Sy-
stem), som beregner de kinematiske 
bevægelsesveje.

Biologisk inspireret robotteknologi
Bionic Cobot-løsningen er en pneumatisk letvægtsrobot med menneskelig bevægelsesdynamik, og er en følsom hjælper i menneske-/robot-samarbejdet.

De pneumatiske bevægelser kan  
finjusteres til efter behov enten at  
være kraftfulde og dynamiske  
eller følsomme og eftergivende, så 
mennesker ikke bringes i fare.
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DATAOPSAMLING
TIL CLOUD ELLER SCADA

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 with local visualization 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.

VPN
SSL

MQTT

SCADA

OPC UA
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Mød os på stand E4100 på HI messen  -  Se video 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 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 elek-

tronisk 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.

PCSCHEMATIC A/S                        Gammel Marbjergvej 15                        4000 Roskilde                         4678 8244                        www.pcschematic.dk 
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For de gæster som 
besøger Danfoss på 
Technomania, vil det ikke 
blive et møde med en 
stand, som er pakket med 
produkter, men i højere 
grad et møde med en 
vision om fremtiden.

Danfoss har sat sig for at bruge sin 
Technomania-deltagelse til at kaste 
nogle af fremtidens store og essentielle 
spørgsmål op i luften: Hvordan ser livet 
ud 100 år fra nu, og hvilke udfordringer 
vil vi møde i 2117?

"Afsættet er en konkret udmøntning 
af Danfoss-visionen "Engineering To-
morrow“, fortæller Leif Fløjgaard, som 
er Regional President hos Danfoss og 
fortsætter:

Derfor synes, det er interessant at kigge 
ud i fremtiden og forestille, hvordan livet 
vil være for kommende generationer. 
Danfoss skaber jo løsninger i dag, som 
ikke blot har betydning for, hvad der sker 
i morgen eller i næste uge – men også 
i 2117. Her er det afgørende, at man be-
stræber sig på at udvikle teknologi, som 
både gavner mennesker og planet - og i 
det hele taget skaber en bedre fremtid, 
siger Leif Fløjgaard.

Besøgende kan opleve teknologiløs-
ninger fra Danfoss i relation til fi re vi-

tale områder: Fødevarer, klima, energi 
og infrastruktur. Derudover er visionen 
at skabe en tidslinje, som opridser de 
mest sandsynlige scenarier, som men-
neskeheden vil opleve de næste 100 år. 
Gennem interaktive workshops bliver 
de besøgende desuden opfordret til at 
komme med deres bud på innovative 
løsninger, som skal hjælpe menneske-
heden i år 2117.

HOP IND I TOPCHEFENS COCKPIT
Det visionære er i høj grad også omdrej-
ningspunktet for et indlæg i Technoma-
nias konferenceprogram af Kim Fausing, 
som er ny CEO for Danfoss.

Med indlægget ”Digital transformati-
on - behind the scenes” får besøgende 
lejlighed til at komme med helt ind i en 
CEO’s cockpit.

 Oplev, hvordan ny teknologi forvandler 
hele værdikæden fra R&D til kundeop-
levelsen i en industrivirksomhed som 
Danfoss, og hvordan den digitale trans-
formation har sendt topledelsen på en 

stejl læringskurve, som det hedder i om-
talen af Kim Fausings indlæg.

Kim Fausing har en uddannelsesmæs-
sig baggrund som maskiningeniør og en 
MBA fra Henley Management College i 
London. Han har stor erfaring fra ledende 
stillinger i globale industrivirksomheder, 
hvor han har taget sin ingeniør-baggrund 
med ind på direktionsgangen og brugt 
sin personlige begejstring for teknologi 
til at binde produkter og løsninger tæt 
sammen med det, som kunderne har 
brug for.
STAND F5010

Rejs ind i fremtiden!
Se på hi‘17:

Regional President Leif Fløjgaard: 
- Visionen er at skabe en tidslinje over 
de næste 100 år.

 CEO Kim Fausing binder produkter og løsninger sammen.

Coriolis masseflowmåler RCT1000
Til måling af masseflow, densitet og temperatur

Ny CX flowmåler uden bevægelige dele
velegnet til kølevand

Vortex flowmåler VN2000 
Indstik flowmåler for væsker, gas-og damp applikationer

Nye centrifugalpumper 
med fastmonterede frekvensomformere

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

Stjernebesat Løwener på HI 2017 - stand nr. M9550.08
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Stand E 4052

Festo er partner på 
Technomania 2017
arrangeret af IDA

Digital pneumatik: verdensnyheden Festo Motion Terminal VTEM
Forskellige funktioner, men altid samme hardware! Uanset om det er standard retningsventil-
funktioner som f.eks. 4/2, 4/3, 3/2 eller fastindstillet bevægelsestid: funktionerne  styres nu 

installationstider og mange andre fordele. Læs mere: awww.festo.com/motionterminal



Bürkert-Contromatic viser 
i Herning blandt andet de 
seneste elektropneuma-
tiske ventiløer, der imøde-
kommer morgendagens 
krav til automation i en 
række procestekniske 
industrier.

Bürkert, der udstiller i Hal M på hi ́ 17, har 
udviklet to nye elektropneumatiske ven-
tiløer: type 8652 AirLINE til montering i 
ventilskab og type 8653 AirLINE Field til 
installation direkte i processen.

Ventiløerne er nemme at installere og 
har integrerede overvågnings- og diag-
nosefunktioner, der forbedrer processik-
kerheden.  Ventiløerne har som option 
flere kommunikationsmuligheder og er 
målrettet Industri 4.0.  Integration med 
Bürkerts platform Efficient Device Inte-
gration Platform, EDIP, er også muligt.

Bürkert har udviklet de to ventiløer med 
øje for de strenge krav til automations-
udstyr i applikationer i den farmaceutiske 
industri, føde- og drikkevareindustrierne 
samt til applikationer inden for vand-
behandling og fremstilling af kosmetik.

Ventilø type 8652 er udviklet med et 
pladsbesparende design, der passer i 
kompakte ventilskabe for placering 
tæt på procesventilerne i fokus. Ventilø 
AirLINE type 8652 har også nye diag-
nosefunktioner via display eller felt-
bus, integrerede kontraventiler og Hot 
Swap-funktion for at forbedre proces-
sikkerheden.

Installation og idriftsættelse er sam-
tidig forenklet takket være det plads-
besparende design og feltbus gateway 
type ME43, der sidder på siden af ven-
tiløen og giver mulighed for tilslutning 
til alle etablerede feltbus protokoller, li-
gesom den kan tilsluttes netværk med 
Bürkert produkter via EDIP-platformen.

På et integreret display kan aflæses 

detaljeret on-site-information, for ek-
sempel aktuelt antal skift for pilot- og 
procesventiler samt meddelelser, hvis 
en forudindstillet grænseværdi overskri-
des, eller hvis der er andre fejl i systemet, 
for eksempel kabelbrud. Ventiløerne er 
også udviklet med fokus på et pladsbe-
sparende design, der passer i kompakte 
ventilskabe for placering tæt på proce-
sventilerne.

SYSTEM-TILGÆNGELIGHED
Ventilø type 8653 AirLINE Field er et kom-
pakt modul til nem installation og pneu-
matiske pilotventiler direkte i anlægget. 
AirLIEN Field har beskyttelsesklasse IP 
65/67 og kan dermed bruges uden ventil-
skab og tæt på tilsluttede procesventiler. 
Dette kan reducere skiftetider og spare 
plads.

Ventiløerne kommunikerer via almin-
delige industrielle Ethernet protokoller 
eller PROFIBUS DP. I lukkede ring topo-
logiens og PROFINET IO kommunikation, 
sikrer Media Redundancy Protocol (MRP), 
et netværk med stor sikkerhed og til-
gængelighed, at der kan kompenseres 
for udskiftning ved service eller ved et 
kabelbrud. Dette øger systemtilgænge-
ligheden og gør processerne meget mere 
robuste og driftssikre.

Hvert enkelt system har Hot Swap-
funktion, både for el- og pneumatikde-
len, hvilket betyder at de kan udskiftes 
under drift, uden at hele systemet eller 
dele af systemet skal lukkes ned. Som en 
ekstra sikkerhedsfunktion, er der inte-
greret kontraventiler i afblæsningskana-
len, som forebygger uønsket aktivering 
eller fejlaktivering af ventilerne ved store 
trykforskelle eller trykstød. Dette elimi-
nerer risikoen for, at forskellige medier 
blandes ved fejloperationer. Dermed er 
processikkerheden også garanteret for 
den pneumatiske del af funktionen.

De nye ventiløsystemer er samtidig 
en systematisk udvidelse af produkt-
programmet, der er målrettet Industri 
4.0, og som kan bruge EDIP, der er en 
produktplatform som byder på utallige 
funktioner og tilpassede HMI instrumen-

ter, som giver mulighed for integration af 
andre Bürkert-produkter i systemerne.

En gratis Bürkert software, Commu-
nicator, som kan bruges sammen med 

EDIP, giver mulighed for diagnosefunk-
tioner som f.eks. måling af driftsdata og 
alarmmeddelelser jf. kundespecifikke 
parametre.                                               hassel
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 MindSphere
     hjælper

     med at 
analysere
  data fra din
        virksomhed

Mød os på hi17: Stand U0010
 siemens.dk/mindsphere

Med MindSphere – Siemens åbne cloud-baserede IoT 
operativsystem – kan din virksomhed forbinde maskiner og 
fysisk infrastruktur til den digitale verden og omdanne data 
til målbare resultater.

Læs mere om MindSphere og download white paper.

Ventiløer til montering i ventilskabe 
eller installation direkte i processen

De aktuelle Bürkert-ventiløer er nemme at installere og har integrerede overvågnings- og diagnosefunktioner.
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Hele 69 af de indstillede 
produkter til hi ́ 17 Marks 
er tildelt 3 stjerner. Det er 
et rekordstort antal, og 
viser, at der virkeligt bliver 
noget at se, når det går løs 
i Herning den 3. til 5. okto-
ber.

Af John Nyberg

Forud for hi ´17 har udstillerne kunnet 
indstille deres produkter til de særlige hi 
Marks, som tildeles udstillede produkter 
med høj nyhedsværdi.

Det er et fagligt relevant dommerpa-
nel, som har uddelt stjernerne, og det 
er i år blevet til 284 godkendte nyheder, 
hvoraf hele 69 er tildelt den ypperste 
værdi i form af tre hi Marks-stjerner. Det 
er rekord for uddelingen, oplyser projekt-
chef Mona Jakobsen, MCH-Messecenter 
Herning.

Hun understreger, at tre stjerner kun 
tildeles produkter af særlig innovativ 
karakter og med høj nyhedsværdi for 
de kommende besøgende:

”Vores nyhedskoncept hi Marks giver 
værdifuld branding for udstillerne og de-
res nyheder, men samtidig er konceptet 
også med til at give et nyttigt overblik til 
de besøgende. Derfor er vi stolte over, 
at udstillerne endnu en gang har gjort 
sig umage for at kunne præsentere re-
kord mange nyheder og dermed løfte 
nyhedsniveauet,” siger Mona Jakobsen.

Blue Workforce A/S er en af de virk-
somheder, der har tre hi Marks-stjerner 
ved deres udstillede produkt.

Det gælder en software, der omfatter 
såvel design, drift og service i ét; Blue 

Reality, som vises som en verdensnyhed 
på hi ́ 17.

Softwaren er udviklet til robotten Rag-
nar, der tilbyder brugervirksomhederne 
maksimal tilgængelig hed og brugerven-
lighed i form af et skalerbart arbejdsrum 
og en flytbar ramme, understreger Blue 
Workforce.

LET ADGANG TIL BRUGERNE
Hos Danfoss A/S vil man også kunne 
møde tre hi Marks-stjerner. Det er My-
Drive Connect App´en, der ligeledes er 
en verdensnyhed, som vises for første 
gang på hi ́ 17.

Der er tale om et trådløst betjenings-
panel, LCP 103, som tilknyttet den dedi-
kerede App giver mulighed for adgang til 

en VLT-frekvensomformer uden at man 
fysisk skal stå tæt ved den, og på afstand 
hente Realtime-data.

Eilersen Electric har også en tre-stjernet 
hi Marks-nyhed på sin stand, hvor det 
gælder en vejecelle med verdenspatent, 
som er udviklet specifikt til maskinbyg-
gere inden for dynamisk vejning og øv-
rige applikationer, hvor der stilles krav til 
præcision og pålidelighed.

Hos Hans Følsgaard er det Küblers 
encoder F58, der er tildelt tre hi Marks-
stjerner. Den kan håndtere alle kendte 
kommunikationsstandarder, og herun-
der også den aktuelle multiprotokol OPC-
UA, og er nem at implementere.

Allen-Bradleys CompactLogix 
5480-controller, der kan ses hos Wexøe, 

er et forbedret værktøj til brugere, der 
indsamler data fra maskiner og gør det til 
værdifuld information, der kan anvendes 
til yderligere at optimere procesanlæg 
og hele virksomheder, fastslår Rockwell 
Automation.

Den er også tildelt 3 hi Marks-stjerner 
og tilbyder øget ydeevne med hurtigere 
skanningstider og eksekvering af pro-
grammer og Motion Loop-opdateringer, 
som forbedrer anlæggenes produkti-
vitet.

AKTUATOR TIL DET TUNGE
En anden af de tre-stjernede hi Marks-
produkter er Thomsons Electrak Heavy 
Duty, HD, der er beregnet til at håndtere 
selv de mest ekstremt tunge laster både 
kontinuerligt og med høj præcision selv 
under barske forhold, oplyser forhand-
leren, AVN Teknik A/S

Aktuatoren kan operere i et bredt tem-
peraturspænd fra minus 40 til plus 85 
grader Celsius.

Løsningen har indbygget controller med 
forskellige funktioner herunder J1939 
CAN-bus support og Electrak Modular 
Control System, EMCS, som eliminerer 
behovet for yderlig styring og overvåg-
ning af aktuatoren. EMCS giver desuden 
mulighed for at designe aktuatorappli-
kationen, så den kører med optimal kraft 
og slaglængde, fremhæver AVN Teknik.

Electrak HD Heavy Duty er med ind-
bygget overbelastningsbeskyttelse, 
som afbryder motoren ved forkert last. 
Aktuatoren er også forsynet med en sik-
kerhedsmøtrik, så aktuatoren er sikker 
at betjene – selv ved håndtering af last 
op til 1,35 tons.

AVN Teknik har Electrak HD fra Thom-
son Linear som en verdensnyhed på hi 
´17, og er tildelt tre stjerner af hi Marks-
dommerkomitéen.

På messens hjemmeside er en kom-
plet liste med præsentation af alle 284 
hi Marks-produkter.

Rekordstort antal Marks-stjerner
Blue Workforce-grundlægger og hovedaktionær Preben Hjørnet vil i Herning præsentere for Ragnar-robotten og Blue Reality-softwaren, der er tildelt tre hi Marks-stjerner.

Thomson Linears Electrak HD er en verdensnyhed på hi ́ 17, som man kan stifte nær-
mere bekendtskab med hos AVN Teknik i Hal M.
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28. International fagmesse
for elektrisk automatisering
systemer og komponenter
Nürnberg, Tyskland, 28. – 30.11.2017
sps-exhibition.com

Din gratis billet

sps-exhibition.com/ticketsAnswers for automation
Elektrisk automatisering og digital transformation

Zebicon fra Billund meddeler, at virksom-
heden har taget yderligere et agentur 
ind og fremadrettet er forhandler af Wit-
tes Alufix-fiksturer, til brug i opmåling og 
kvalitetsstyring.

Mellem marker og skov i den tyske by 
Barskamp er Witte placeret. Her udvikler 
og producerer virksomheden modulop-
byggede positionerings- og fikserings-
systemer.

Det gælder eksempelvis det patente-
rede Alufix-system, som har eksisteret 
på markedet i mere end 25 år, oplyser 

Zebicon-direktør Jeppe Laursen. Wit-
tes Alufix-fiksturløsninger består af en 
række standardkomponenter, der kan 
samles på adskillige måder. Systemet er 
baseret på basiselementer som kuber, 
stænger og plader, der sammenkobles, 
justeres og fastspændes til den ønskede 
form, oplyser Jeppe Laursen.

Alufix kan bruges igen og igen til alle 
typer opgaver. De mange kombinati-
onsmuligheder gør, at fiksturet ikke 
kun dækker de nuværende behov, men 
også de fremtidige, da modulerne kan 

genbruges og kombineres med andre 
elementer.

Witte har udviklet en række basissæt, 
som ud fra størrelse, type og mængde af 
komponenter, kan bruges ved forskel-
lige behov. De fremhæves blandt andet 
til ensartet placering af emner til opmå-
ling, både taktil og optisk. Da chancen 
bød sig, var det derfor heller ikke en svær 
beslutning for Jeppe Laursen at tage 
agenturet ind i Zebicon-programmet.

Ud over at blive brugt i opmålings-
processer, er Witte Alufix også egnet til 

montage og opretning, lime- og svej-
seprocesser, fræsning og laserbear-
bejdning, fremhæver Jeppe Laursen, 
der præsenterer løsningerne, når det 
går løs med hi ´17-messen, den 3. til 5. 
oktober i Herning, hvor Zebicon udstiller 
i Hal K. Ud over at præsentere løsnin-
gerne fra Witte, demonstreres her også 
liveskanning på standen, både i manuelt 
og fuldautomatisk setup.

jn

Witte-fiksturer nu hos Zebicon

Brd Klee A/S præsenterer på hi´17 Bon-
figlioli planetgear Serie 300M til industri-
elle applikationer. 300M fås i 8 størrelser 
fra 310 til 318 med udgangsmoment på 
13.000 til 300.000 Nm, og er udstyret med 
ny-designede planethjulslejer, hvilket 
giver op til 50 procent mere drejningsmo-
ment ved mange belastningscyklusser.

300M er fuldt kompatibel med den ek-
sisterende planetgear-serie 300 og er 
velegnet til integrerede gearmotorer, 
IEC og NEMA elektriske og hydrauliske 
motorer.

Som option tilbydes et kompakt selv-
kølesystem til hele planetgear-serien, 

som forøger gearets termiske ydeevne 
tre gange. Selvkølesystemet tilsluttes 
direkte til motoren.

Serien tilbyder med sit forbedrede 
design 20 procent længere levetid og 
stor pålidelighed. Med det valgfrie inte-
grerede selvkølesystem giver den nye 
300M-serie mulighed for at gå en stør-
relse ned i dimension. 300M er også et 
godt alternativ til tandhjulsgear.

Applikationsmuligheder inkluderer 
materialehåndtering, kraner og spil, mi-
nedrift, genanvendelse, vand og spilde-
vand, fødevareproduktion med videre.
STAND J7170.

Se på hi´17:

Planetgear med 
selvkøling
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På emballagevirksom- 
heden Smurfit Kappa  
Danmark A/S har man 
valgt en decentral styring 
af motorer til palle- 
håndteringsanlæg via  
AS-i-netværk. Det har  
betydet markant lavere 
omkostninger til  
installation og motorer.

Af John Steenfeldt-Jensen

Smurfit Kappa Danmark A/S er en af Dan-
marks førende leverandører af embal-
lageløsninger. 

På fabrikken i Vejle produceres et bredt 
sortiment af emballager -  fra store em-
ballager til enkle standardemballager 
med flexotryk såvel som sofistikeret 
displaymateriale og salgsfremmende 
emballager med offsettryk samt preprint.

Smurfit Kappa Danmark er en del af 
Smurfit Kappa Group, der er en af verdens 
førende papirbaserede emballagegrup-
per, hjemmehørende i Dublin, Irland.

I forbindelse med firmaets store tryk- 
og stansemaskiner er der installeret et 
palleterings- og transportanlæg, der 
transporterer paller med færdige pro-
dukter til et højlager. 

Dette anlæg er for nylig blevet mo-
derniseret og udbygget med kædeba-
ner, svingbord og pallemagasin med 
decentral styring af Lenze Smart Motor 
via et AS-i-netværk med integreret sik-
kerhed og motormoduler BWU3115 fra 
Bihl+Wiedemann, der er specielt udviklet 
til Lenzes Smart Motor. 

Palletransportanlægget er leveret af 
Q-Transportmateriel, og AB Electric har 
udført installationen.

GJORT MERE SIMPELT
En af de væsentligste årsager til, at Smur-
fit Kappa Danmark valgte en løsning med 
decentral motorstyring via et AS-i net-
værk var, at både installationsomkost-
ningerne og omkostningerne til motorer 
var lavere end ved en traditionel løsning 
med drev placeret centralt i et styreskab.

”Vi er ofte tilbøjelige til at gøre tingene 
for komplicerede,” siger teknisk projek-
tingeniør Christian Lund, Smurfit Kappa 
Danmark, som har været ansvarlig for 
installeringen af det nye palletransport-
anlæg.

”Ved at vælge en løsning medgearmo-
torer, der styres individuelt via et AS-i-
netværk sparer vi cirka 30 procent på 
installationsomkostningerne, idet kab-
lingen er meget mere enkel. Samtidig er 
der også en minimering af motoromkost-
ningerne. Tidligere havde vi et system 
med centrale drev placeret i tavler, hvilket 
betød højere installationsomkostninger, 
hovedsageligt på grund af den mere om-
fattende kabling til motorerne.”

”En anden vigtig årsag til at vi valgte 
systemet fra Lenze og Bihl+Wiedemann 
var, at systemet var køreklart ved mod-
tagelsen, og at vi stort set ikke skulle 
foretage os noget vedrørende konfigu-
reringen. I/O-test og konfigurering kunne 
vor elektriker klare med sin mobiltelefon, 
hvorved vi sparede kostbar program-
mørtid.”

”Vi kunne også installere anlægget 
uden at foretage en prøveopstilling af 
anlægget, idet alle motorer og sensorer 
var konfigureret inden indkøring og idrift-
sættelse. Også PLC-programmeringen 
af systemet var mere enkel. Selve in-

stalleringen af anlægget tog én uge og 
indkøringen tog to dage.”

INGEN EKSTRA KABLING
”Når vi senere skal udbygge transport-
systemet med yderligere kædebaner 
kan motorerne herpå kobles direkte 
til det eksisterende AS-i-system uden 
yderligere kabling fra den overordnede 

PLC-styring. Vedligehold af systemet er 
også mere enkel med den decentrale 
løsning med Lenze-gearmotorer og AS-i-
netværk fra Bihl+Wiedemann,” fortæller 
Christian Lund.

”Konfigurationen af motorstyringen, 
altså indstillingen af start/stop, hastig-
hed, rampning og rotationsretning kan 
indstilles berøringsløst på mindre end 

to minutter ved hjælp af en Lenze App 
og Near Field Communication, NFC, på 
en NFC-kompatibel Smartphone. Over-
førslen af data sker ved blot at holde 
Smartphonen hen til motoren. Konfigu-
rationen kan også ske ved hjælp af en 
tilkoblet computer. Motoren kan indstil-
les til fem forud valgte hastigheder, som 
under driften styres af anlæggets over-
ordnede AS-i-Master samt AS-i-motor-
modulet BWU3115 fra Bihl+Wiedemann. 
Lenze Smart Motor har en integreret 
softstart-funktion og opfylder også de 
strengeste energieffektivitetskrav, idet 
en EcoMode sparefunktion, der træder i 
funktion under nul-last eller nedsat be-
lastning, giver op til 30 procent besparel-
ser i elforbruget,” fortæller salgsingeniør 
Martin Nyborg, Lenze A/S.

LET INTEGRATION
AS-i motormodulerne BWU3115 fra 
Bihl+Wiedemann, der styrer start/stop, 
omdrejningsretning og hastighed, sikrer 
en enkel og let integration af motorsty-
ringen i PLC’en.

De har integreret input for sensorer 
og giver en optimal kabling for motorer 
og sensorer. De har beskyttelsesgraden 
IP67. Anvendelsen af AS-i-motormodu-
lerne BWU3115 medfører store bespa-
relser ved idriftsættelse og servicetid: 

”Beregninger viser, at omkostningerne 
for et anlæg med kun 12 motorer og ud-
ført med konventionel kabling er cirka 22 
procent højere end for et anlæg med AS-
Interface,” fortæller direktør Jan Efland, 
Bihl+Wiedemann Nordic.

Store besparelser ved decentral motorstyring

Mød Bihl+Wiedemann samt Q-Trans-
portmateriel på hi ́ 17
Flere af Smurfit Kappa Danmark A/S 
leverandører er på plads i Herning, 
hvor man finder Bihl+Wiedemann på 
stand E-4020 mens Q-Transportma-
teriel er at finde på stand K- 832007.

Efter tryk- og stansemaskinen flyttes pallerne med færdige produkter via et svingbord til en kædebane.

Teknisk projektingeniør Christian Lund, Smurfit Kappa Danmark A/S, viserAS-i Safety 
og AS-i motormodulerne i pallemagasinet. 
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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



16 Automatik     Proces& Nr. 9 - 2017

Grønbech & Sønner A/S 
oplyser, at AUMA netop 
har frigivet en App til 
Smartphones med 
Androidstyresystem, som 
gør det hurtigt og nemt at 
konfi gurere og fejlsøge 
på aktuatoren fra egen 
telefon eller tablet.

The AUMA Assistant App, er udsendt i en 
Android-version, der bruger Bluetooth til 
at overføre de parametre og indstillinger 
der vælges for drevet og føre driftsdata 
tilbage. Det sparer tid og penge i forbin-
delse med idriftsættelse og vedligehold, 
fremhæver AUMA´s danske forhandler, 
Grønbech & Sønner, der udstiller på hi ́ 17, 
den 3. til 5. oktober i Herning.

Alle aktuatorens driftsparametre kan 
indstilles via app’en og det er også muligt 
at gøre dette offl  ine, hvor data så kan 
overføres på et senere tidspunkt. Det kan 
også bruges til at indstille fl ere aktuatorer 
med de samme driftsparametre.

En Snapshot-funktion er integreret, så 
man kan tage et „snap” af de data der er 
tilgængelig fra selve drevet, såsom sta-
tus, advarsler og fejlmeddelelser. Man vil 

også kunne sende indstillinger og data 
til brug for fejlsøgning, direkte til AUMA´ 
serviceafdeling, som herved kan bistå 
eller hjælpe ved service og vedligehold 
af aktuatoren.

App´en, er en videreudvikling af den po-
pulære AUMA Support App, som gjorde 
at man var i stand til at trække doku-
mentationsdata fra aktuatoren, men nu 
er brugeren også i stand til at bearbejde 
dataen og sørge for nem udveksling af 

disse, forklarer Jürgen Becher, der er pro-
duktchef hos AUMA.

Brugen af App´er intuitiv grundet den 
logik, der er bygget ind i menu struktu-
ren og omfattende online hjælp. Kode-
ordsbeskyttede brugerniveauer giver en 
eff ektiv beskyttelse mod uautoriserede 
ændringer af indstillinger og anvendelse, 
fremhæver Jürgen Becher.

App’en kan selvfølgelig også bruges 
på aktuatorer, som er installeret i områ-

der, som er klassifi ceret som farlige og 
Grønbech & Sønner kan tilbyde eksplo-
sionssikre Smartphones og Tablets, hvor 
App’en er installeret og klar til brug.

The AUMA Assistant App er klar til 
download og den er gratis på Google Play 
Store. Den virker sammen med alle ak-
tuatorer der er forsynet med AC-, ACExC- 
eller ACV-kontrolenheder.

jn

AUMA fi ndes nu også til Android

Delta Elektronik viser 
blandt andet IAI´s Robocy-
linder på hi ́ 17, der kun an-
vender 1/10 af den energi, 
som man ellers ville bruge 
ved luftcylinder. 
Når en luftcylinder skal fl ytte eksempel-
vis 15 kilogram over en distance på 400 
millimeter, med en cyklus på 30 slag pr. 
minutter, kræver det ofte en relativ stod 
cylinder for at opretholde hastigheden.

Det kan man undgå ved at anvende en 
IAI-aktuator, fremhæver Delta Elektronik, 
som på hi ́ 17 udstiller i Hal E, og her blandt 
andet demonstrerer IAI-aktuator.

Løsningerne har en integreret encoder, 
som ikke bliver påvirket af omgivelserne, 
og hele tiden sender den aktuelle po-
sition retur til styringen. De anvender 
typisk mindre end 1/10 af en tilsvarende 
luftcylinder, og har accelerations- og 

decellerationsramer, som giver en 100 
procent kontrolleret bevægelse, påpeger 
Delta Elektronik.

Både økonomisk og driftssikkerheds-
mæssigt, er der derfor meget at hente 
ved at vælge elektriske aktuatorer. De 
har færre dele, der kan gå i stykker og be-
står af færre enheder i løsningerne, der 
kan give anledning til driftsforstyrrelser.

Det medfører naturligt mindre vedlige-
holdsomkostninger, ligesom man slipper 
for varierende lufttryk i systemerne, fær-
re efterjusteringer på drøvleventiler og 
lignende, der kan øge Down-tiderne på 
anlægget, fremhæver Delta Elektronik.

I Herning vil fi rmaet gerne understrege, 
den bedre økonomi, der er i IAI´s Robocy-
linder-løsninger, frem for luftcylindere.

Ved første færd virker det måske som 
en billigere løsning, men, hvis man kigger 
på en 1- til 2-årig driftsperiode, så betaler 
den elektriske aktuator sig hurtigt hjem. 
Herudover opnår man øget fl eksibilitet 
og langt lavere vedligeholdsomkostnin-
ger, anfører Delta Elektronik.                    jn

Lavt energiforbrug 

Carl Zeiss A/S er blandt udstillerne i Her-
ning den 3. til 5. oktober, hvor blandt 
andet Comet L3D 2 vises frem. Den er 
udstyret med den seneste sensortek-
nologi, som er lettere og mere kompakt 
end hidtidige systemer. Dermed kan 
man hurtigt og enkelt transportere ud-
styret, og opstille det i forskelligartede 
omgivelser.

Netop muligheden for at brugeren 
nemt kan udskifte objektiver og re-
kalibrere systemet gør det velegnet 
til en række forskelligartede opgaver 
indenfor eksempelvis inspektion og 
kvalitetskontrol, model- og værktøjs-
fremstilling, Rapid Prototyping, Reverse 
Engineering, men også til mere utradi-
tionelle opgaver indenfor arkæologi, 
som eksempelvis dokumentation af 
historiske objekter, fremhæver Zeiss.

Med en høj lysintensitet og et hurtigt 
kamera er Comet L3D 2 fl eksibelt med 
hensyn til omgivelsesbetingelser. Selv 
under vanskelige betingelser leverer 
systemet præcise 3D data, og registre-
rer automatisk vibrationer eller ændrin-
ger i lysforhold, fremhæves det videre.

Ansvaret for salg og service i Norden 
sker igennem Zeiss’ etablerede orga-
nisation. I Danmark samarbejdes også 
med den hidtidige forhandler af Steinbi-
chler-produkter, Camcon IT i Sønderborg, 
der allerede råder over demoudstyr og 
omfattende Application-knowhow, på-
peger salgs- og serviceselskabet Carl 
Zeiss A/S i Birkerød, som på standen 
også vil demonstrere det håndholdte 
T-SCAN CS-laserskannersystem
STAND D-3418

jn

Se på hi ´17

Zeiss´ Comet L3D 2

Hos Delta Elektronik i Hal E vil 
man på hi ́ 17 blandt andet slå 
et slag for IAI´s aktuatorer.

The AUMA Assistant App er nu udsendt i en Android-version, der anvender Bluetooth-
funktion til at føre driftsdata frem og tilbage.

AUMA-produktchef Jürgen Becher påpe-
ger, at App´en nu også omfatter databe-
handlingsmuligheder.
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DISTRIBUERETDECENTRAL CENTRAL

DECENTRAL, DISTRIBUERET ELLER CENTRAL: Tre smarte automationsprincipper, 

der giver velfungerende processer. Baseret på dine behov, bruger vi det automationsprincip, 

der er rigtigt til netop din proces. Komplekse processer kræver kreative og tilpassede 

automationsløsninger. Træk på vores ekspertise og knowhow og lad os hjælpe dig med at styrke 

din forretning ved at gøre din procesløsning til omdrejningspunktet i din produktion.

KIG FORBI HI 2017, STAND M9456, 
og lad os høre om din opgave

WE MAKE IDEAS FLOW

www.burkert.dk

Procesautomation til 
enhver applikation 

Bürkert procesautomation    Intelligente løsninger tilpasset din proces



På TechnoMania 2017 i 
forbindelse med hi´17  
vil både danske og  
udenlandske eksperter 
give skarpe og  
tankevækkende svar.

Selv om TechnoMania er spækket med 
teknologiske lækkerier for øjnene, er der 
også tænkt på den viden og indsigt, som 
bedst opfanges med ørerne.

Med mere end 20 talere, som tilsam-
men formidler adskillige hyldemeter 
af viden – og en indholdsmæssig 
bredde der spænder fra kunstig intel-
ligens til Kierkegaard, er der tilbud på 
alle interessehylder til de besøgende 
på TechnoMania 2017, der er en del af 
hi´17. Det fører for vidt at komme ind 
på alle indlæg, så her følger en række 
eksempler på nogle af de temaer, der 
præsenteres i TechnoManias tre kon-
ferencerum.

Kunstig intelligens og robotter er 
væsentlige omdrejningspunkter, når 
talen falder på fremtidens teknologi. 
På TechnoMania vil såvel danske som 
udenlandske eksperter give en række 
skarpe og -for mange - sikkert også 
tankevækkende bud på emnet.

KUNSTIG INTELLIGENS VIL ÆNDRE 
PRODUKTIONEN
Ét af dem kommer fra dr. Daniele 

Maggazzeni, som til daglige er leder af 
Artificial Intelligence Planning ved King´s 
College i London. Ifølge programomta-
len vil Daniele Maggazenis indlæg byde 
på ”mind-blowing” eksempler på, hvor-
dan kunstig intelligens og maskinlæring 
grundlæggende vil ændre produktion, 
som vi kender det i dag.

Robotter er også et af hovedtemaerne 
for indlægget fra danske Søren Tranberg 
Hansen fra virksomheden Brainbotics, 
som i sit indlæg vil komme nærmere ind 
på den særlige ”robotart”, der går under 
betegnelsen humanoide robotter. 

Fra Festo kommer Julia Duwe, som i sit 
indlæg bl.a. vil adressere behovet for at 
virksomheder tilpasser sig et ”nyt digitalt 
økosystem”, som det hedder i omtalen. 
Julia Duwe er leder af Future Motion So-
lutions Management hos Festo, og har 
siden 2014 stået i spidsen et omfattende 
for innovationsprojekt i virksomheden 
inden for digitalisering og Industri 4.0

Et andet tema på handler om materiale-
teknologi, nærmere betegnet metama-
terialer. Emnet er lagt i kyndige hænder 
hos Alexandra Ion, som er ph.d.-stude-
rende og p.t. tilknyttet Hasso Plattner 
instituttet i Potsdam, Tyskland.

MAN SKAL MESTRE  
FORSKELLIGE LOGIKKER
Din største udfordring bliver ikke den 
digitale transformation, men din ledel-
sesmæssige evne til at transformere din 
organisation. Og her er den allervigtigste 
lederkompetence at kunne tænke og 
agere ambidextralt. På almindelig dansk 
betyder det at kunne tænke og mestre 
forskellige logikker samtidig, lyder pro-
gramomtalen af et indlæg om ledelse af 

Henrik Kongsbak. Han har i mere end 20 
år har arbejdet som rådgiver, coach og 
facilitator for danske og internationale 
virksomheder.

Også på TechnoMania 2017 er ledelse 
et af de store temaer i konferencepro-
grammet. Ud over Henrik Kongsbak bliver 
temaet ledelse sat under grundig – og 
meget forskellig belysning i en række 
indlæg fra erfarne ledelseseksperter.

KIERKEGAARDS TANKER  
TIL ERHVERVSLIVET
Og nu kommer vi til det med Kierkegaard. 
Hvordan hænger han sammen med en 
teknologi-event?

Det gør han på mange måder, kunne 
det kryptiske svar lyde. ”For Kierkegaard 
udgør selvet en opgave for det enkelte 
menneske. Man skal vælge, vinde, finde 
og dermed overtage sig selv for at være 
autentisk – men så kan man til gengæld 
også have sit selv med sig alle vegne, 
også i de vildeste omstillinger”, som det 
lyder i omtalen af indlægget.

På talerstolen er ph.d., forfatter og sog-
nepræst Pia Søltoft. Hun er tidligere leder 
af Søren Kierkegaard Forskningscentret 
ved Københavns Universitet. I 2008 
startede hun virksomheden Coaching-
Kierkegaard, der formidler Kierkegaards 
tanker til erhvervslivet og oversætter 
filosofiske og eksistentielle problemstil-
linger så de bliver relevante i en ledel-
sesmæssig kontekst.

Og det med at vælge må gå videre til 
de besøgende på TechnoMania-eventen. 
En ting er sikker: Der er nok at vælge 
imellem. 
HAL F

hassel
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Stand G5630

Küblers nye Sendix 
F58  encoder til 
alle industri 4.0 

standarder – også 
OPC-UA. 

Blot én af 10 stjernenyheder 
hos Hans Følsgaard. Mød dem 
alle på HI stand G5630.

Se på hi´17

Fra kunstig intelligens til Kierkegaard

Indlæg om kunstig intelligens og robotter vil man kunne lytte til på TechnoMania 2017.

DER ER TÆNKT PÅ DEN VIDEN OG INDSIGT, 
DER BEDST OPFATTES MED ØRET.„
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+113GHZ
DIN BØLGELÆNGDE

Læs mere omkring vores komplette niveauportefølje på:
www.yourlevelexperts.com

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

Vi er klar til Herning! Vi ses - Ses vi?

Velkommen på vore 4 messestande: Automation M9644 og M9550-12 • Underleverandører J7170 • Vind F0030

KROHNE føjer seks nye 24 og 80 Gigahertz 
transmittere til deres OPTIWAVE-serie af 
FMCW radar-niveautransmittere. De nye 
transmittere er beregnet til væske- og 
faststofapplikationer til en lang række 
industrier. Baseret på Krohnes over 28 
års erfaring med FMCW-teknologi har 
hver transmitter et specifi kt anvendel-
sesområde, eksempelvis turbulente og 
korrosive væsker, smalle tanke med indre 
obstruktioner, eller pulver og støvede 
omgivelser.

Gustav Fagerberg A/S introducerer 
dem på hi´17.

Alle nye OPTIWAVE-transmittere har 
2-wire 4-20 mA HART 7-kommunikation 
og fås med et stort udvalg af procestil-
slutninger fra ¾ tomme. De er forsynet 
med et stort baggrundsbelyst LCD-dis-
play med 4 betjeningstaster, en Quick 
Setup-assistent for let idriftsætning, og 
leveres med gratis PACTware DTM med 
fuld funktionalitet. Der fi ndes allerede 
godkendelser til eksplosionsfarlige om-
råder; andre godkendelser, inkl. SIL, er 
under udarbejdelse.
STAND 9550.13.

hassel

Se på hi´17

Transmittere der dækker
et bredt område                                                                           

Med en ny motor og pumpe er grænsen 
for brug af pumper til fade og beholdere 
i eksplosionsfarlige områder rykket op 
til en omgivende temperatur på 60 ̊ C.

Generelt har brugen af pumper til at 
pumpe væske fra et fad eller en beholder 
ellers være begrænset af, at tempera-
turen i eksplosionsfarlige områder højst 
måtte være 40 ˚C. Men nye pumper fra 
Flux fl ytter nu denne grænse.

Nyheden bliver præsenteret af AxFlow 
A/S på hi´17 i MCH Messecenter Herning, 
hvor den er kåret som en trestjernet Ver-

densnyhed. De nye fadpumper er ud-
viklet efter ønske fra blandt andre den 
petrokemiske sektor samt fra olie- og 
gassektoren samt fra lande med højere 
naturlige temperaturer i omgivelserne, 
oplyser AxFlow.

Pumperne bliver introduceret på hi 2017 
under produktnavne Flux fadpumper til 
ATEX – nu driftstemperaturer op til 60 ̊ C.
STAND M9530.03

hassel

Se på hi´17:

Fadpumper til eksplosionsfarlige
områder op til 60 ˚C

AR-Systems ApS er en nystartet virk-
somhed med halvanden år på bagen. 
Dog strækker vores erfaringer sig til-
bage til starten af 90érne.

Virksomheden er servicepartner og 
forhandler af sikkerheds radiofj ern-
betjeninger fra Tyskland. Produkterne 
går helt tilbage til fi rserne, men i 2014 
ændrede de navn til ABITRON.

På messen vil AR-System gerne præ-
sentere sidste nye skud på stammen, 
den ergonomiske og utrolig lette T7 

med den nye farveskærm som virker 
i direkte sollys.

Man tilbyder også en omfattende 
portefølje af eksplosionssikre fj ernbe-
tjeninger til en bred vifte applikationer 
med globale certifi ceringer.

Virksomheden er bosiddende på sam-
me lokation som Kjellerup Hydraulik. 
Det giver en fi n synergi, da de to ver-
dener ofte går hånd i hånd.
STAND M9724.

hassel.

Se på hi´17:

Farveskærm som virker
i direkte sollys
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› Safety technology with AS-i Safety at Work: only one cable for data and  

 power - easy to use, independent of system and manufacturer, approved 

› PLC connection via all common fieldbuses, all diagnostic data in the controller,  

 safety and standard signals mixed

› Safety Gateways for use as Safety Slave (in combination with a safety  

 controller) and as Safety Master (for safely controlling drives without  

 an additional safety PLC)  

› Safe Link over Ethernet: The simplest way of coupling many safe signals

› Universally expandable with Safety I/O Modules + Standard I/O Modules in IP20  

 or IP67 and with a multitude of other modules for a wide range of applications

Simple safety technology  
for greater efficiency 

Safety@work!

More information on your application safety at:

www.bihl-wiedemann.dk
®
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Fremtiden rykker helt tæt 
på, når besøgende på hi 
teknologi- og industri-
messen 2017 kan hente 
værdifuld viden om alt fra 
Industri 4.0, IoT og kunstig 
intelligens til kollaborative 
robotter.

Af John Steenfeldt-Jensen

Inden for automatisering og produktion 
vrimler det for tiden med nye begreber 
som Industri 4.0, kunstig intelligens, 
Augmented Reality, Big Data analyse, 
Cloud computing, kvantecomputere, kol-
laborative robotter og Internet of Things. 
Begreber, som vi vil høre mere og mere 
til i fremtiden.

 
KONFERENCE SKABER OVERBLIK
På messen hi Tech & Industry Scandinavia 
2017, der afholdes i MCH Messecenter 
Herning i dagene 3.-5. oktober 2017, præ-
senterer udstillerne alle disse nye tekno-
logier på deres messestande, og for et 
give de besøgende et samlende overblik 
over indholdet i disse mange begreber, 
og hvordan de interagerer med hinan-
den, afholdes der den 5. oktober 2017 en 
konference, hvor der sættes fokus på 
fremtidens automatisering, digitalisering 
og anvendelse af robotter i industrien.

AUTOMATISERING OG DIGITALISERING
På konferencen vil en række oplægs-
holdere sætte fokus på de nye digitale 
teknologier, fremtidens produktion og 

Industri 4.0 i Danmark. Om formidda-
gen kan deltagere se frem til at hente 
værdifuld viden fra blandt andre adm. 
direktør i GPV International, Bo Lybæk, 
som vil fortælle om, hvordan man får 
omsat Industri 4.0 til praksis, og admini-
strerende direktør i Beckhoff Automa-
tion, Michael Nielsen, som via sit oplæg 
om augmented reality vil vise, hvordan 
HoloLens og Alexa kan bruges i et auto-
mationsmiljø. 

Henrik Westergaard Hansen vil præ-

sentere Microsofts IoT-løsninger, cloud 
tjenester og analyseværktøjer, og en 
repræsentant for Grundfos vil fortælle 
om brug af test-kit til Industri 4.0.

ROBOTTER FASTHOLDER OG SKABER 
ARBEJDSPLADSER
Eftermiddagens program har fokus på 
robotter. Både Linak A/S og Universal 
Robots A/S vil dele deres erfaringer om 
kollaborative robotter og automatise-
ring, og COO David Coen fra Haarslev In-

dustries A/S, der producerer maskiner 
til fødevareindustrien, vil berette om 
at installere robotter og ansætte flere 
medarbejdere samtidig.

- Eksemplet fra Haarslev Industries 
A/S fortæller, at robotter fastholder og 
skaber arbejdspladser, i modsætning til 
hvad mange påstår, siger Søren Peter 
Johansen, faglig leder for robotteknologi 
på Teknologisk Institut, der også selv har 
et indlæg, hvor han fortæller om per-
spektiver og muligheder for brugen af 
robotter i produktionen.

MASSER AF VIDEN OG INSPIRATION
På hi-messen er det ikke kun digitali-
sering, der er i fokus. Umiddelbart efter 
åbningen og uddelingen af DIRA Auto-
matiseringsprisen vil der være en kon-
ference, hvor de nominerede firmaer og 
personer fortæller om deres projekter, 
og i løbet af messens tre åbningsdage 
bliver der også et væld af konferencer 
og workshops om blandt andet vindin-
dustrien og fremtidens teknologi. Wind 
Energy Danmark er 3. oktober vært for en 
række åbne arrangementer, hvor emner 
som teknik, forskning og produktions- 
og markedsudvikling er til debat. Men 
også teknologieventen TechnoMania, 
som arrangeres i samarbejde med Inge-
niørforeningen IDA, byder 4.-5. oktober 
på events og foredrag fra ind- og udland. 
Her spænder emnerne over exoskelet-
ter og 3D-printere til kunstig intelligens, 
millionpatenter og disruption af værk-
tøjsbranchen. 

- Vi har gjort os umage med at sam-
mensætte et bredt program af aktivite-
ter og events, som kan være med til at 
styrke de besøgendes messeoplevelse, 
så vi håber, at deltagerne på hi-messen 
udnytter mulighederne for både at skabe 
nye kontakter  og hente ny inspiration 
og samtidig få en masse værdifuld vi-
den med hjem, som de kan bruge i deres 
daglige arbejde, siger Mona Jakobsen, 
projektchef på hi-messen.

Konference på hi ´17:

Nye digitale teknologier, fremtidens 
produktion og Industri 4.0

Konferenceprogrammet på hi ́ 17 bygger videre på erfaringerne fra hi ́ 15, hvor der var mange velbesøgte konferencer og foredrag. 

Teknologieventen TechnoMania byder på events og foredrag. Her spænder emnerne over exoskeletter og 3D-printere til kunstig 
intelligens, millionpatenter og disruption af værktøjsbranchen. 
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Fra 3.–5. oktober åbner hi 2017 MCH Messecenter Herning’s døre til Skandinaviens største begivenhed for      
teknologi og industri. Tre dages tech, fremtid, viden, passion, forretning, netværk og nye muligheder på ét sted.

Mød det bedste af dansk og skandinavisk industri og teknologi. Få viden der giver mening med hjem fra over 
600 udstillere på delmesserne Automation, Værktøj & Produktionsudstyr, Innovation, Energi, Underleverandører 
og Logistik. Bliv opdateret og rustet bedst muligt med dedikerede konferencer om digitalisering, Industri 4.0, 
vækst og internationalisering. Og oplev de tre stærke messeevents WIND ENERGY DENMARK, TECHNOMANIA 

og International FOOD Contest.

Læs mere om hi 2017: Hent din fribillet og se det opdaterede store aktivitets- og konferenceprogram på 
hi-industri.dk og lad os mødes – det er dét, det handler om.

Mere Tech
Mere Passion
Mere Fremtid

Discover 
Scandinavian

Excellence

hi-industri.dk

3.-5. oktober / Oplev det nyeste i fødevarer, 
mejeriprodukter og -teknologi med Inter-
national FOOD og DAIRY Contest. Netværk 
med fagfolk og beslutningstagere fra hele 
industrien og få frisk velsmagende viden om 

optimering og udvikling.

4.-5. oktober / Årets største tech event 
samler igen Nordens geeks, makers, techies 

demoer og talks fra ind- og udland om det 
nyeste og vildeste. 

2.-3. oktober / Mød aktører fra vindindustrien 
og forskningsverdenen til to dage med 
vidensdeling, konferencer og udstilling med 
fokus på udvikling og samarbejde. Deltag i et 
unikt vindenergiforum og skab nyt netværk 

og forretningsmuligheder. 
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2M  Group AS J 7234
3D Printhuset Aarhus K 8162
3D Systems  (D) K 8114
3K Værktøj A/S D 3408
A. Flensborg Herning Maskinfabrik A/S H 6158
A2SEA A/S F 36
AB Carlsson & Möller (S) J 7244
AB Metal A/S K 8220.14
ABB A/S G 5658
ABB A/S L 9214
ABC Hansen Engineering A/S D 3178
ABC-Clean D 3178
Abena A/S D 3256
Acton A/S M 9720
AD Cut ApS E 4000
Addifab F 5116
Adecco A/S J 7398
ads-tec nordic L 9132
Affecto G 5628
Airtox International A/S D 3236
AJ Produkter A/S H 6052
Akademikernes A-kasse F 122
Albis Plastic Scandinavia AB (S) J 7348 
Alfa Solution AB (B) J 7174
Aliaxis Utilities & Industry A/S J 7330
Al-Lift ApS H 6246
Alsted Metal/Automatdrejning A/S J 7202
Altek ApS K 8220.03
Alumeco A/S J 7318
AMU-Vest F 40
Anmasi A/S L 9124
Antalis A/S M 9717
API Maintenance Systems A/S G5810
Aprilclog D 3284
Aquasense M 9490
Aquatic Food Factory (N) C 2580
Aqubiq F 5145
Argo-Hytos Nordic AB (S) M 9884
Armatec A/S M 9550.11
Arnaldo Fuselli di E.e F. & C. Snc (I) J 7262
AR-Systems Aps M 9724
A-Safe Scandinavia ApS H 6214
ASE C 2574
Atlas Copco Industrial Technique F 15
Atlas Copco Tools Danmark A/S D 3414
Atlas Sikkerhedssko ApS D 3330
Attention Design ApS F 144
Au2mate A/S C 2610
Audiovox ApS D 3214
Automatik & Proces - Vi glæder os til dit besøg! M 9550.16
Automation Modules L 9138
Avidenz A/S J 7208
AVN Hydraulik A/S M 9950
AVN Hydropower A/S M 9950
AVN Teknik A/S M 9950
AVS Danmark ApS K 8220.01
AxFlow A/S M 9530.03
Bagger-Nielsen M 9910
Balluff ApS E 4124
Banff People ApS M 9892 
BASF M 9600
Batco Nordic ApS C 2646
Bato Nordic A/S D 3040
Baytech A/S H 6040
BB Hydraulik Service A/S M 9950 
Bead (D) F 5130
Becker Danmark A/S M 9800
Beckhoff Automation ApS F 5000
Beckhoff Automation ApS G 5754
Beijer Electronics A/S G 5720
BEMA A/S J 7278
Bengtssons Maskin AB (S) M 9690
Bergstrøm Plastteknik J 7320
Bernstein A/S G 5870
Bevi A/S M 9632 
Bihl + Wiedemann Nordic ApS E 4020
Bila A/S C 2626
Bila A/S L 9266
Bio - Circle Surface Technology ApS J 7310
Bito Lagerteknik A/S H 6114
Bleva A/S D 3228
Blue Line A/S G 5622
Blue Ocean Robotics F 102
BlueWorkForce A/S L 9225
Boeck (D) D 3000
Bondy LMT A/S M 9522

Bossard Denmark A/S J 7218
Bott-Danmark a/s D 3232
Boyum IT L 9290
Brady A/S M 9816
Bramidan A/S H 6240
Brammer A/S M 9540
Brass Technics Systems Srl (I) J 7367
Brd. Klee A/S F 30 
Brd. Klee A/S J 7170
Brd. Klee A/S M 9550.12
Brd. Klee A/S M 9644
Brevini Danmark A/S M 9550.07
Brother Nordic A/S L 9102
Brøderne Dahl H 6262
BS Handelsfirma ApS D 3290
Bureau Veritas F 20
Busck & Co. ApS M 9810
Buson Srl (I) J 7262
BYG OVEN PÅ M 9725
Bürkert - Contromatic A/S M 9456
C. C.  Jensen A/S M 9820
C. K. Produktion A/S J 7156
Cabicon A/S G 5850
CADSYS Scandinavia ApS F 128
Canon Danmark J 7379
Carl A. Plesner A/S M 9550.06
Carl Zeiss A/S D 3418
Carsoe A/S C 2524
Case IT ApS M 9829
CBH Vægte ApS M 9888
CCM Electronic Engineering G 5608
CEJN Danmark ApS M 9812
Centa Transmissioner A/S M 9630
Ceska Agentura Na Podporu Obchodu - CzechTrade (CZ)  J  7176       
Chain-Ray International LTD, CO. (T) J 7356
Chem TecPlating A/S J 7230
Chr. Hansen A/S C 2578
Chris Jensen K 8138
CIM.AS L 9240
CJ-Import H 6176
Clean M 9604
Clena high-pressure systems A/S H 6260
Clip-Lok SimPak (Scandinavia) ApS L 9200
Combilift Ltd. (IRL) H 6060 
Compower A/S M 9620
Condair A/S M 9602
Conpleks Robotech F 120
Constructor Danmark A/S H 6120
Copenhagen Nanosystems F 5136
Copytec Office Solutions ApS K 8240 
Cotes A/S F 43
Cubic Modulsystem A/S E 4150
Cyklop Emballering A/S L 9356
Damvig Develop A/S Rapid Prototyping Solutions K 8218
Danfoss A/S F 5010
Danfoss A/S G 5740
Danotec Import D 3216
DanRobotics A/S L 9210 
Dansk Alvøen A/S D 3180
Dansk El-Forbund E 4096
Dansk Gummi Industri A/S J 7164
Dansk Højtryk H 6156
Dansk Metal D 3220
Dansk Niels Bo ApS H 6220
Dansk Overflade Teknik A/S J 7248
Dansk Smede-  og Maskinteknik A/S C 2546
Dansk Standard M 9716
Data Respons A/S G 5640
Davinci development a/s K 8258
Delta Elektronik A/S E 4146
Dencker J 7178
Denrex ApS J 7332
Denso Robotics L 9218
Desitek A/S F 28
Diatom A/S J 7365
Diesella A/S D 3224
DIRA L 9216
DJ Stork Drives ApS E 4026
DNV GL Denmark F 45 
Docospot Denmark ApS G 5800
Dolav Nordic K 8138
Domino Systems A/S L 9256
Draupnir A/S L 9100
Duelco A/S G 5644
Dunlop Hiflex a/s M 9710
DVA-Dansk Værktøjs Agentur D 3270

E. Eberhardt ApS M 9590
Easy Locker (D) F 5114
EasyRobotics ApS L 9240
ECM Industries A/S J 7308
Edstrøms Værktøjsmasiner D 3272
Eegholm a/s M 9426
EffiMat Storage Technology L 9220
Egatec Packaging Int A/S L 9114
Ege Elektronik ApS M 9594
EHT Fabrik SIA (LV) J 7196
Eilersen Electric A/S M 9482
Ejner Hessel D 3320
EL:CON A/S E 4250
Elastisense F 101
Eldan Recycling A/S H 6126
Electronic House UAB (LT) G 5716
Elektror Airsystems ApS G5700
Element Logic (N) H 6268
Ellehammer M 9422
Elma Instruments A/S G 5778
Elmoprint ApS Maskinfabrik L 9032
Elopak Denmark A/S C 2680
Elplatek A/S J 7272
Eltech A/S E 4252
Elteco A/S M 9900
Eltraco L 9220
Eltronic A/S C 2650
Eltronic A/S L 9230
Embassy of Poland Economic and Commercial Sec. (PL)   J 7114
Emco Controls A/S M 9550.18
EME Etiketteringsmaskiner ApS L 9236
EMJ Metals SIA (LV) J 7266 
Engineer the Future F 5260
EOS AB Electro Optical Systems Nordic (S) J 7384
Eplan Software & Service E 4110
Ergolift H 6250
Erhvervsakademiet Lillebælt C 2614
Erik Blichfeld A/S G 5600
Erteco Rubber & Plastics K 8266
ES Stålindustri ApS J 7238
Etisoft Nordic ApS L 9110
Eupry F 5113
Eura Drives Europe GmbH (D) G 5610
Eurofins Steins Laboratorium A/S C 2674 
Euroroll (D) H 6180
Expoforum (PL) G 5704
Eye-D Innovation F 142
F. Engel D 3350 
Fabrika A/S M 9826
Falck Safety Services F 11
FANUC Nordic AB (S) L 9254
FEIN Danmark A/S D 3280
Fenris Motorcycles F 5131
Fenris Motorcycles F 5133
Ferram Strojirna s.r.o. (CZ) J 7176
Festo A/S E 4052
Festo A/S F 5070
Filterteknik A/S M 9844
Fishent F 5110
FJ Industries A/S J 7338
FK Trådindustri ApS J 7142
Flex Trading A/S H 6267
FlexBelt M 9660
Flexitechs ApS L 9150
Flextek A/S L 9360
Flow Loop F 5146
Flowcrete Sweden AB (S) K 8210
Flowtool ApS, OEE løsninger K 8118
Folke-Larsens Eftf. A/S / Weber / Mafu L 9226
Forbo Siegling Danmark A/S L 9215
Franz Gruber Værktøjsfabrik K 8220.13
Fristads Kansas Danmark A/S F 044
Fristads Kansas Danmark A/S M 9500
Fritz Schur Teknik A/S M 9854
Fron-Tech ApS J 7366
GasDetect M 9490
GCM A/S M 9524
GEA C 2518
GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. (D) M 9656
Gibotech A/S L 9250
Global Supplier J 7102
GMV Handling A/S - GMV Kraner A/S H 6200
GPA Flowsystem M 9880
Gravograph dk A/S D 3296
Grønbech & Sønner A/S M 9450
Gunnar Haagensen A/S J 7100

Gustaf Fagerberg A/S M 9550.13
H. Sindby & Co. A/S J 7118
H.H. Maskiner D 3260
H.H. Metal og Rør ApS J 7300
H.J. Hansen Genvindingsindustri J 7268
HAGENS FJEDRE A/S K 8260
Hajo Tool A/S D 3190
Hako Danmark A/S H 6140
Handy Transportvogne A/S H 6256
Hannemann Engineering L 9240
Hans Buch A/S M 9756
Hans Følsgaard A/S G 5630
Hans Høj Lagerinventar H 6270
Hans Nielsens Eftf. ApS D 3170
HARTING ApS E 4120
Hedensted Erhverv K 8146
Hedensted Kommune K 8146
Heléns Rør A/S J 7362
Helukabel GmbH DE International Denmark ApS (D) G 5724
Hitachi Power Tools Denmark A/S D 3040
HMS Industrial Networks AB (S) E 4014
Holtec Automatic A/S G 5774
Hoppmann BV (NL) J 7220
Hovmand A/S H 6210
Hoyer A/S M 9744
HSA Systems L 9166
HT HI Tech Polymers OY (FIN) G 5726
Hutchinson Belt Drive Systems (F) M 9798
Hydac A/S M 9940
Hydraflex A/S M 9824
Hydra-Grene A/S M 9850
HydroCut i Fristad AB (S) D 3060
Hydroscand A/S M 9912
Haaga Kehrsysteme H 6267
IAC - Nordic A/S J 7322
IED Greenpower (EST) F 38
IFM Electronic a/s E 4136
IFS Danmark F 133
IGE+XAO Nordic A/S E 4114
Igus M 9922
Ikaros Cleantech AB (S) H 6222
ILME Nordic AB (S) G 5770
INDUSTRISAMARBEJDET (IAK og Fremstillingsindustrien) K 8220  
INDUSTRISAMARBEJDETs Lærlingeindsats K 8220.09
Ingeniørforeningen, IDA - Sydjysk Region F 135
Ingeniørforeningen, IDA F 5040
Ingeniørforeningen, IDA F 5150
Ingeniørforeningen, IDA F 5270
InnospeXion ApS K 8138
Innovation Lab F 5060
Innovationsfonden F 139
Insatech A/S M 9486
Insign R&D K 8208
INTEC International Technique Kolding A/S C 2554
Inventarland D 3372   
Investment and Development Agency of Latvia  (LV) J 7196
Italpres di Zani Bruno & C. s.n.c. (I) J 7336
Iversen Trading M 9516
Ixolift (FIN) D 3291
JAK Workwear A/S D 3352
Jan Bach Maskinfabrik ApS J 7230
Jauda AS (LV) J 7196
Jens S. Transmissioner A/S M 9530.01
JensT ApS K 8138
Jern og Maskinindustrien ApS M 9894
JetVacuum & Ventilation Aps J 7120
JKP Produktion ApS K 8126
JKS a/s K 8212
JLI Vision M 9550.09
JLM Teknik A/S H 6000
Jobindex A/S J 7368
JobTeam M 9882 
Jokab Safety G 5658
JTT Conveying A/S M 9848
Jumo Måle- & Reguleringsteknik A/S M 9680
JVL Industri Elektronik A/S E 4080
Jysk Firmatøj D 3226
Jysk Lagerteknik ApS L 9326
Jysk Metalteknik ApS J 7198
Jysk Trykluft M 9448
K.D. Feddersen Norden J 7210
Kalechesmeden F 41
Kapema A/S D 3402
Kardex Danmark AB H 6166
Kinco Corporation ApS H 6170
Kistler Nordic DK E 4290
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Kistler Nordic DK F 07
Kjellerup Hydraulik ApS M 9724
Kjærulf Pedersen A/S M 9452
Kold College C 2696
Konduto ApS/Saninudge F 5144
Kongskilde Industries A/S L 9020
Kovo Koudelka s.r.o. (CZ) J 7176
Krogsgaards Maskinværksted J 7232
Krüger J 7122
KS Gruppen A/S H 6230
KUKA NORDIC AB (S) L 9350
Kuni A/S K 8320.03
Kurt Jensen Maskinfabrik A/S K 8220.06
Kvejborg ApS K 8268
Kvik Isolering I/S J 7279
Kärcher A/S H 6160
Larsen & Birkeholm A/S K 8000
LEAP Technology ApS F 5112
Leapcraft F 5143
Lederne M 9786
Lederne V 0001
Lesjöfors A/S J 7360
Leuze electronic Scandinavia ApS E 4244
Lexit Group Denmark ApS L 9130
LIFA Surveyors A/S F 39
Liftra ApS F 18
Linak Danmark A/S M 9840
LindLarsen A/S D 3412
LINDØ port of ODENSE A/S F 21
LNT A/S J 7156
Locon ApS H 6136
Louis Nielsen A/S D 3225
LPM Produktion A/S J 7326
LT Automation A/S L 9120
Lubriq M 9692
Lund & Sørensen A/S / Innotek A/S G 5744
Lynddahl A/S J 7372
Løsning Maskinfabrik A/S J 7140
Løwener A/S M 9550.08
MAN PrimeServ On-Site Recovery F 31
Manometal Automaten-Dreherei GmbH (I) K 8262
Markings ApS L 9112
Mars Valve Europe M 9766
Martec Maritime and Polytechnic College F 35
Masentia A/S D 3250
Maskinfabrikken Automa ApS K 8220.10
Maskinsikkerhed ApS E 4030
Masytec M 9784
Matech Systems E 4008
mb teknik ingeniørfirma A/S M 9790
Megatrade Beslag A/S F 19
Megatrade Beslag A/S J 7190
Meldgaard D 3100
Melsen Tech A/S G 5644
Mennekes Elektrotechnik GmbH &Co. (D) E 4004
MENY Kaffe D 3288
Merlett Danmark M 9782 
Metacoat A/S J 7242
Metafix A/S J 7257
Metal Work Danmark A/S M 9952
Metal Work Danmark A/S M 9962 
Metalcenter Danmark A/S / Alumeco J 7318
META-Regalbau GmbH & Co. KG (D) H 6128
Metric Industrial A/S G 5860
Microsoft F 5000
Mil-Tek Danmark A/S H 6226
Mink-Bürsten ApS J 7228
MM Tech F 5142
Mobile Industrial Robots ApS L 9300
Mobilized Construction F 5147
Monitor ERP System AB (S) J 7130
MOTOMAN - Robotcenter Danmark A/S L 9360
MT Jæger K 8220.05
MT Spray A/S M 9458
MultiAir ApS K 8320.02
Multilak Industrilakering A/S K 8166
Murrelektronik Danmark E 4240
Murrplastik Filial af Murrplastik Systemtechnik GmbH M 9718
Mælkeritidende C 2694
N.C. Nielsen, Balling A/S F 34
N.C. Nielsen, Balling A/S H 6216
Naturlig Desinfektion ApS C 2676
Netto Perforering ApS J 7186
NettoCAD / Amstrup Engineering F 109
Nextfood F 5132
NFI -  Nordisk Finmekanik Industri A/S J 7272

Nidec Industrial Automation Denmark A/S M 9920
Niels Burcharth H 6116
Nilfisk Danmark A/S H 6010
Niras A/S C 2514
NKT Cables A/S G 5708
Nodka Automation Technology Co.,Ltd (NL) G 5642
Nominit AB (S) K 8108
Nomo Transmissioner M 9530.02
Nord Gear Danmark A/S M 9640
Nord Tech Industrisystemer E 4190
Nordic Overfladebehandling A/S J 7378
Nordic Tech Solutions J 7290
Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter F 8
Nordtec-Optomatic A/S K 8320.06
norm-teknik as D 3114
Norris Print-Tech A/S L 9154
Novadan C 2644
Novex ApS D 3210
Octavic F 5140
Odense Robotics L 9220
ODU Denmark ApS G 5647
OEM Automatic Klitsø A/S M 9446
Oerlikon Balzers Sanvik Coating AB (S) K 8116
OK M 9608
Olet Industrigummi A/S J 7110
Olitec Packaging Solutions KS M 9734
Olympus/Endotest M 9694
Omron Electronics A/S E 4012
On Robot ApS L 9170
One2trees ApS U 0100
OptiPeople ApS F 134
Otavske Strojirny a.s. (CZ) J 7176
OTV Plast A/S J 7214
Oxford IT ApS L 9140
Pajo-Bolte A/S J 7328
PanPac Engineering L 9360
Patrade F 119
PC|SCHEMATIC A/S E 4100
PcP. A/S J 7280
Pehama Productions A/S L 9022
PensionDanmark C 2690
Pepperl + Fuchs A/S E 4140
Petzl (FR) F 32
PG Flowteknik Scandinavia U 112
Phoenix Contact E 4040
Pilz Skandinavien E 4076
Pitney Bowes Danmark A/S H 6159
PKI Supply A/S K 8320.05
Plamega UAB (LT) J 7112
Plato Science F 5117
Plieno Fortas JCS (LT)  J 7358
PLM Group K 8158
PM Pack A/S L 9160
PMH Systems A/S J 7382
Pneumatics M 9726
Polykemi ApS Danmark J 7222
PR electronics A/S E 4056
Preben Z. Jensen A/S D 3030
Prima-vent A/S K 8320.04
Proces-Data A/S C 2520
Procurator A/S D 3202
Pro-face E 4258
Profibus Danmark E 4070
Protech Danmark ApS K 8256
PS-Tecnic C 2624
QDA Solutions (D) G 5728
Q-Interline A/S C 2656
QMT (S)  J 7124
Q-Transportmateriel A/S K 8320.07
QUANTEC SIGNALS GMBH (D) F 10
Quicktube/Skovsager Group/NMF Industries K 8300
R. Frimodt Pedersen A/S M 9650
RadiSurf ApS F 108
Ravendo A/S J 7179
Ravstedhus ApS D 3292
Rea Automatdrejning J 7160
Real Safety & Protection J 7350
Reeft A/S M 9788
Regal A/S M 9440
Relacom Denmark G 5602
Rescue Center DenmarK F 17
Resetilovs SIA (LV) J 7196
RESOLUX ApS F 10
ReTec Miljø ApS H 6266
Rittal A/S G 5750
RMIG A/S J 7270

Roboman L 9360
Robot Nordic ApS L 9220
Robotool A/S L 9320
Rockrooster (CN) D 3276
Rockwell Automation A/S U 0110
Roland Digital Group D 3254
Rollco A/S M 9730
Romit Industrial Technology B.V. (NL) J 7220
Rope Robotics F 5137
Rope Robotics F 5137
RS Components A/S E 4006
Rønde Industriteknik D 3222
Rønne Havn F 3
raaco A/S D 3070
S. Sørensen -  Thisted C 2572
Sandfeld Værktøjsmaskiner A/S D 3150
Sanita A/S D 3370
Saxe Process ApS L 9232
ScanChain ApS M 9818
Scancon Encoders A/S M 9722
Scandiloc J 7370
Scankab Cables A/S G 5648
Scanreco Danmark ApS E 4200
Schneider Electric Danmark A/S G 5650
Schoeller-Plast-Enterprise A/S K 8246
Schur Technology A/S L 9050
S-Connect G 5646
Scopito F 5115
Sealing System A/S L 9060
SEC Scandinavia A/S D 3215
Secomea A/S E 4092 
Secomea A/S F 107
Sensomind F 141
Serman & TipsmarK M 9736
SFM Latvia SIA (LV) J 7196
Shape Robotics F 5111
SIBA Sikringer Danmark A/S G 5794
Sick A/S E 4170
Siemens A/S U 0010
Siemens Wind Power A/S F 29
Sievarny Trinec a.s. (CZ) J 7176
Sievin Jalkine OY (FIN) D 3336
Sievin Jalkine OY (FIN) F 1
Sikre Prøver C 2654
Sindal Stålindustri ApS E 4220
SinoScan A/S J 7267
SkanCode Danmark L 9144
Skandia Laser Teknik J 7138
SKF Danmark A/S M 9750
Smart Automation ApS G 5500
Smart Trolley F 138
SMC Pneumatik A/S M 9654
SMC Pneumatik A/S E 4248
SMEL Industry ApS J 7224
Sminipac ApS J 7260
Smooth Robotics F 5141
Sorø Erhverv K 8138
SP INDUSTRY ApS J 7364
Specma Wiro AB (S) M 9850
Spelsberg A/S G 5758
SPX FLOW Technology Copenhagen A/S C 2640
SSAB Danmark A/S F 33
SSG A/S D 3356
Staermose Industry A/S J 7186
Steffca A/S J 7180
Stego Norden AB (S) G 5798
Stok Emballage M 9740
Strenometer ApS J 7212
Strenov Produkter ApS J 7240
Stäubli Tec-Systems GmbH (D) M 9754
Støvsugerspecialisterne Danmark A/S H 6118
Summit Electronics ApS M 9684
Sylvest Trading ApS H 6184
Synflex A/S J 7258
Søren Nielsen Diamantpolering ApS K 8156 
Tama ApS D 3198
Tasko / HAIX D 3326
Tawi Danmark H 6174 
Tech Instrumentering M 9686
TechMedia A/S G 5698
Technical University of Denmark Department of Wind E.     F 05
Technical University of Denmark Department of Wind E.     F 105
TechnoFlex M 9780
Technor D 3108
Tecnica Gasket (I) J 7354
Teknologisk Institut - Robotteknologi L 9224

Teknologisk Institut J 7396
Teknos A/S F 2
Teknos A/S J 7286
Teknovation M 9550.14
Tenex Automation ApS G 5784
Tente A/S M 9520
Tesla F 5370
Tetra Pak Filtration Solution C 2558
Tetra Pak Processing Systems C 2558
Thailand Board of Investment (TH) J 7274
Thiim A/S G 5540
Thyborøn Havn F 37
Tick Cad ApS L 9136
Tilde SIA (LV) J 7196
Timesavers Nordic D 3110
Titgemeyer Skandinavien A/S J 7148
Tool Denmark A/S D 3281
To-Plus L 9136
Topp Trykluft A/S M 9768
Torni Automatici Srl (I) K 8262
Tornvig Christensen Maskiner H 6130
Torwegge Gruppe (D) H 6176
Tosibox Scandinavia (S) G 5604
Tranemo Workwear A/S D 3208
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. (PL) E 4130
Translyft A/S K 8320.01
Transport-Teknik A/S H 6102
Trekantområdet Danmark J 7128
Tribotec AB (S) J 7298
Troax A/S L 9332
TRUMPF maskin ab (S) L 9010
Trusted F 129
Trusted F 16
TTS (LV) J 7172
Turist-  og Erhvervsforeningen Langeland J 7352
Tønnesen A/S J 7200
UB-let, Vejle A/S H 6100
Uni-technology A/S K 8156
Unit-Pump A/S M 9444
Unity Studios ApS F 145
Universal Robots A/S L 9264
V. Brøndum D 3010
Vacpro ApS M 9712
Varig Teknik A/S K 8138
Vestas Wind System F 0046
ViborgEgnens Erhvervsråd J 7250
Visblue F 132
VTC Engros D 3332
WAGO Denmark A/S E 4046
WallMo A/S F 103
WASI International GmbH Sales Office Denmark J 7282
WasteLand Technology ApS H 6236
WeCare4U A/S J 7386
Weidmüller Danmark G 5678
Wexøe A/S U 0110
Wica System A/S H 6110
Wica System A/S / WS Technicals L 9202
Wieland Electric A/S F 12
Wiley X EMEA LLC D 3274 
Willbrandt Gummiteknik J 7188
Witre Danmark H 6152
Wittenstein AB (S) E 4016
World of Comfort ApS M 9420
Worm's Smede-  og Maskinværksted ApS J 7154
WS Technicals L 9202
Würth Industri Danmark A/S H 6150
Würth Industri Danmark A/S F 123
Xsist A/S E 4200
Xtel Wireless ApS G 5628
Z Tools ApS J 7340
Zebicon a/s K 8250
Zehnder Group M 9794 
Zetes Danmark L 9134
ZF Danmark ApS M 9550.17
Ziehl-Abegg Danmark G 5710
Zünd Skandinavien ApS D 3020
Øglænd System F 14
ÅF A/S Division Industry A/S C 2540
Aalborg Universitet F 136
Aarhus Universitet Herning F 116
Aarhus Universitet Herning F 118
AAU – Institut for Energiteknik F 131



Med Siemens nye Simatic S7-1500-T CPU 
er der åbnet op for nye og avanceret mo-
tion control-funktioner som parametre-
res i det almindeligt kendte PLC miljø i 
TIA-portalen og via funktionsblokke som 
understøtter PLC Open-standarden. 
I kombination med PROFINET bliver Sina-
mics drevsystemet - hvad enten det er 
Sinamics S110, S120 eller V90 - integreret 
med masser af diagnosefunktioner og 
en intuitiv konfi gurering. S7-1500-T fås i 
fi re varianter og bliver i første omgang 
selektivt frigivet for herved at sikre en 

optimal introduktion på markedet.
Konfi gurering af Simatic og Sinamics er 
nu totalintegreret i TIA-portalen. Der an-
vendes såkaldte ”Teknologi Objekter” 
som enkelt og smart laver bindingen 
mellem drevsystemet og PLC’en. Ikke 
alene simplifi cerer det opsætningen 
af motion control systemet, men giver 
diagnosefordele og det faktum, at den 
almindelige PLC-programmør ubesvæ-
ret kan arbejde med motion fra samme 
vante softwaremiljø.
STAND  U0010.                              hassel
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igus® ApS   Tlf. 86 60 33 73   info@igus.dkBesøg os: hi 2017, Herning – Stand M9922 | SPS IPC Drives, Nürnberg – Hal 4 Stand 310

... for bevægelse i enhver retning

Enkelt design med e-kæde, kabler og 

komponenter fra igus®. Vælg, beregn 

og bestil online. igus.dk/the-chain

...

Nem energiføring ...

Se på hi´17:

Enkelt at arbejde med 
motion control

PCSchematic Automation er nu integre-
ret med hjælpeværktøj fra Weidmüller 
og Phoenix, som gør brugeren i stand 
til at arbejde endnu mere eff ektivt med 
maskinstyringen.

Når man skal producere maskinstyrin-
ger, kan man nu lettere bevare overblik-
ket over hele processen.

Det skyldes den nye tætte integration 
med programmerne Clip Project Plan-
ning, Rail Designer, M-Print Pro og Clip 
Project Marking, som gør PCSchematic 
Automation i stand til at spare brugeren 
tid.

Skal man for eksempel producere en 
styring af et produktionsanlæg, tegnes 
først styringen i Automation, og oplys-
ningerne videregives til Clip Project Plan-
ning eller Rail Designer. Her konfi gureres 
klemmerne, hvorefter alle nødvendige 
oplysninger automatisk returneres til 
Automation. Her får man så overblik over 

hele dokumentationen, og udskriver alle 
nødvendige labels direkte med Clip Pro-
ject Marking eller M-Print Pro.

Med Automation kan man således 
holde styr på data ét sted, og kan redi-
gere oplysningerne i netop det værktøj, 
der er beregnet til opgaven, fremhæver 
PCSchematic.

I Hal E på hi ´17 vil PCSchematic præ-
sentere Automation, og herunder også 
integration med hjælpeværktøjer fra 
andre komponentleverandører, oplyser 
virksomheden.

jn

Hurtige maskinstyringer

I PCSchematic Automtaion konfi gureres og dokumenteres hele maskinstyringen, så 
man hurtigt kan fi nde frem til de rette klemmer.

Beckhoff  præsenterer sin overordnede 
styringsløsning til samtlige byggefag i 
en bygning, der også indbefatter kom-
ponenter til nemme og sikre cloud-
forbindelser. Med introduktionen af en 
cloud-baseret styring af HVAC-systemer 
og showcases som Microsoft HoloLens 
og den digitale sprogassistent “Alexa“ 
fra Amazon, viser Beckhoff , hvad der er 
muligt allerede i dag og hvad der vil være 
hverdagskost inden for Smart Building 
engang ude i fremtiden. Beckhoff  tilby-
der hard- og softwarekomponenter til 
IoT-, Big Data- og Analyse-applikationer 
og sikker cloud-kommunikation. HVAC-
producenter, systemintegratorer og 
operatører profi terer umiddelbart af en 
direkte IoT-indlemmelse i den centrale 
bygningsstyring, bl.a. på grund af nem-
mere og hurtigere engineering, central 
cloud-baseret energidata-analyse, over-
skuelige trendoptegnelser og forenklet 
Big Data-håndtering.

IINNOVATIONER TIL 
IOT-KOMMUNIKATION
IoT i standardstyringen via TwinCAT IoT 
egner sig fi nt til både nye projekter og 
retrofi t-opgaver. Her kan man vælge, 
om IoT-tilknytningen skal ske via Beck-
hoff -styringen eller en anden styring 
– eller helt uden styring via Beckhoff  
IoT-koblingsenheden. Til nem og sik-
ker kommunikation med clouden stilles 
standardiserede protokoller som AMQP, 
MQTT og OPC UA til rådighed. TwinCAT IoT 

Communicator App´en giver mulighed for 
direkte adgang til TwinCATprocesdata-
ene. Sammenhængende og cyklussyn-
kron dataregistrering sker via TwinCAT 
Analytics og giver bl.a. mulighed for 
fremadrettet vedligeholdelse af anlæg.

CLOUD-BASERET 
BYGNINGSAUTOMATION
Med den PC-baserede bygningsstyring 
fra Beckhoff , der inddrager alle byg-
gefag, kan systemintegratorer afk orte 
hele engineeringsprocessen, reagere 
hurtigere på planændringer samt inte-
grere eller tilpasse koblingen til en privat 
eller off entlig cloud direkte i standard-
styringen. Via den integrerede cloud-
forbindelse får bygningsoperatører 
hurtig og fl eksibel adgang til alle regi-
strerede energiforbrugsdata. Adgangen 
er uafh ængig af tid og sted. Overskuelige 
trendoptegnelser danner grundlaget 
for en forbedret energistyring inden for 
Smart Building. HVAC-producenter får en 
universel Beckhoff -styring til alle bygge-
fag med indbygget IoT-connectivity. Via 
TwinCat IoT kan man således styre kom-
plekse varmeanlæg og sænke energifor-
bruget – altsammen på basis af clouden.
STAND G 5754.

hassel

Se på hi´17:

Nemt og sikkert 
op i clouden 
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28 Automatik     Proces& Nr. 9 - 2017

Af John Nyberg

On Robot, den danske producent af in-
novative elektriske gribere til samarbej-
dende robotter, introducerer nu endnu 
en fl eksibel og energieff ektiv griber til 
såkaldte Cobots.

Griberen har fået navnet RG6, efter 
sin løfteevne på hele 6 kilogram. Den 
er nem at installere og bruge, simpel at 
programmere og har indbygget en høj 
sikkerhed. Alle elementer der defi nerer 
en samarbejdende robot, fremhæver 
On Robot.

RG6 er en større og kraftigere version 
af virksomhedens første griber, RG2. Den 
justerbare kraft er fra 25 til 120 Newton, 
hvilket giver tre gange højere løfteevne 
(6 til 8 kilogram) og sammen med det 
større greb på op til 160 millimeter, gør 
det RG6 til en løsning for producenter, der 
håndterer såvel sarte som tungere gen-
stande i forhold til maskinforarbejdning, 
emballering, palletering og montering.

„RG6 er blevet til efter en omfattende 
undersøgelse blandt vore distributører i 
hele verden. Løsningen tilbyder de sam-
me muligheder som RG2, muligheden for 
en utrolig simpel og let håndterbar griber 
løsning, men tilbyder derudover også en 
brugervenlig griber, der håndterer meget 
større objekter,“ siger Kenneth Bruun 
Henriksen, der er Head of Sales Europe. 

Han fortsætter:
„RG6 er stærkere og har det større greb, 

som et stort antal kunder har efterspurgt, 
men den er stadig så enkel, nem og sik-
ker at installere og bruge som RG2. RG6 
arbejder også uden ekstern kabling, hvil-
ket gør den lige så fl eksibel og behændig 
som selve robotarmen.“

Ud over greb og løfteevne indeholder 
RG6 mange af de samme funktioner som 
RG2 såsom enkel og intuitiv programme-
ring, der gør det nemt for operatørerne at 
vælge, hvordan de skal bruge griberen, 
ligesom fi ngerspidser, der kan tilpasses 
til specifi kke produktionskrav.

Løsningen understøttes også af dob-
belt-griber-funktionen, uden behov for 
ekstra ledninger, assisteret tyngdepunkt-
beregning, der lader brugerne indtaste 
emnets vægt og lader robotten beregne 
resten samt automatisk beregning af 
værktøjets centerpunkt (TCP), og hvor-
dan robotarmen bevæger sig omkring, 
i forhold til den position, hvori griberen 
er monteret samt endeligt kontinuerlig 
grebsindikation, der gør det muligt for 
griberen at skelne mellem ethvert tabt 
eller bevidst fj ernet objekt.

On Robot udstiller sine gribere på hi ́ 17, 
den 3. til 5. oktober i Herning, hvor man 
i Hal L, på fi rmaets stand, naturligt også 
vil kunne stifte nærmere bekendtskab 
med RG6.

Større hånd til 
Cobots fra On Robot

Fron-Tech er på plads 
den 3. til 5. oktober, hvor 
fi rmaet i Herning vil vise 
Renishaws 3D-metalprin-
ter AM400, der blev vist 
første gang i Danmark på 
VTM 2017 i Odense tidli-
gere på året.

Af John Nyberg

Renishaws AM400 lasersmelte-system 
til automatisk emneproduktion, hvor 
man kan printe komplekse metalkom-
ponenter direkte fra 3D Cad-fi ler, bliver 
omdrejningspunktet hos Fron-Tech på 
hi ́ 17-messen.

3D-metalprinteren tiltrak sig stor op-
mærksomhed, da den tilbage i februar/
marts havde Danmarkspremiere på VTM 
2017-messen i Odense. Det venter direk-
tør Jens Bech-Jensen også bliver tilfældet 
i Herning.

Jens Bech-Jensen mener, at der ligger 
enorme potentialer i det tætte samar-
bejde mellem Fron-Tech/Renishaw som 
leverandør og producenterne:

”Ved at kombinere vores ekspertviden 
fra hver vores vinkel, hvad maskinen kan 

og hvad den enkelte producent har brug 
for – eller problemer med – fi nder vi helt 
nye løsninger. For eksempel kunne vi på 
seneste messe fortælle en producent om 
muligheden for i processen at lægge et 
fi lter ind i en dyse, hvilket åbnede helt nye 
muligheder for netop denne producent.“

På standen kan man også få informa-
tion om en række mindre - men ikke 
mindre eff ektive - produkter, som måler/

analyserer emner og værktøj, så skrot og 
nedbrud i den automatiske produktion 
minimeres.

Det er eksempelvis XL80, der er et bær-
bart lasersystem til måling og kalibrering, 
som er nemt at anvende og som har en 
stor systemnøjagtighed: 0.05 parts pr. 
million, ppm. Det er samtidig lille, og le-
veres i en systemkuff ert, hvor QC20-W 
ballbar probe kan være i kuff ertlåg.

Også QC20-W ballbar målesystemet til 
CNC-maskiner er med på messen. Det 
giver hurtigt overblik over produkt/
produktkvalitet, det er lynhurtigt - op til 
1.000 data pr. sekunder, fremhæver Jens 
Bech-Jensen, Fron-Tech, der i knapt 20 
år har fungeret som dansk forhandler af 
Renishaw i Danmark.

3D-metalprinter med i Herning
On Robots RG6 har en løfteevne på 6 kilogram og et større greb på 160 millimeter.

Renishaws 3D-metalprinter 
AM400 blev vist første gang i 
Danmark på VTM 2017 i Odense 
tidligere på året. 3. til 5. oktober 
kan man igen møde den dan-
ske forhandler, Fron-Tech, og 
Renishaws 3D-metalprinter på 
messe, denne gang i Herning.

On Robot lancerer med den fl eksible to-fi ngrede 
robotgriber RG6, der har en løfteevne på 6 kilogram 
og et større greb på 160 millimeter, en markant større 
«robothånd». Løsningen åbner for endnu fl ere 
automationsmuligheder, hvor mennesker og Cobots 
samarbejder.
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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 

Print dit gratis adgangskort 
Det er gratis at besøge HI-messen, men kræver dog at du på forhånd har registreret dig i deres online billetsystem. 

De scanner dit adgangskort i indgangen, så du kan med fordel printe dit adgangskort hjemmefra.

Du finder os i hal M 9550-13

Besøg os på HI-messen 
og oplev vores Böhmer 
DN800 ventil

Live: Tilsæt luft til masseflowmåleren

Det bedste er altid at prøve selv, og nu har du muligheden for selv at dreje på knapperne på 
Krohnes teststand som Fagerberg har med på HI. Michael og Tomislav vil stå klar på standen til at  
dele ud af deres mange års erfaring med masseflow.

Böhmers fuldsvejste kugleventil er pålidelig og vedlige-
holdelsesfri. Den er opbygget med lejret kugle for at holde 
styr på ventilens moment i hele dens levetid. Ventilen er 
dobbelt block and bleed med fjederbelastet tætning, både i 
til- og afgang der sikrer at ventilen lukker tæt. Sædet findes 
i to udformninger: dobbelt (til gasledninger) og enkel 
(til væskeledninger med evt. højt tryk) piston.
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En ny digital vejecelle er kåret som en 
trestjernet Verdensnyhed på hi 2017. Det 
er Eilersen Electric A/S, der har udviklet 
og lancerer den nye vejecelle på messen.

Der er tale om en digital single point ve-
jecelle type XBL, hvis mekaniske opbyg-
ning er baseret på et nyt verdenspatent.

Vejecellen er udviklet specifi kt til ma-
skinbyggere med opgaver inden for dy-
namisk vejning og procesvejning samt 
andre applikationer, hvor der stilles høje 
krav til præcision og pålidelighed.

Den nye patenterede opbygning med-
fører, at vejecellen fylder mindre end 

hidtidige digitale vejeceller. Samtidig er 
specifi kationerne forbedret herunder 
med højere nøjagtighed og stor robust-
hed, oplyser Eilersen Electric A/S.

Den nye digitale vejecelle produceres i 
Danmark i elektropoleret rustfrit stål, er 
lasersvejst (IP68) og kan fås i kapaciteter 

op til 100 kg med op til 99,985 procent 
nøjagtighed. Desuden er vejcellen ATEX-
certifi ceret til installation i ATEX zone 1, 
2, 21 og 22.
STAND M9482.

hassel

Se på hi´17:

Dansk udviklet vejecelle med verdenspatent

Løwener A/S lancerer en ny kapacitiv 
magnetisk fl owmåler, der er velegnet til 
kølevand. Den nye CX fl owmåler er kåret 
som en trestjernet Danmarksnyhed på 
hi´17 i MCH Messecenter Herning.

Det kapacitive måleprincip gør, at må-
lerne ikke indeholder mekaniske dele. 
Da der ikke er bevægelige dele eller 
forhindringer i målerøret, vil tryktabet 
være meget begrænset, hvilket forlæn-
ger holdbarheden.

Målerne har en rektangel konstruk-
tion, der er tilpasset fl owrøret, og den 
kompakte konstruktion gør det nemt at 
fi nde et sted at montere måleren, som 

kan monteres, hvor der ikke er meget 
plads. Flowrøret er fremstillet af et spe-
cielt plastikmateriale, der indeholder ”de-
rivativer”, som bevirker, at elektroderne 
ikke kommer i kontakt med væsken og 
dermed ikke ødelægges.

Displayet på fl owmåleren er et LED dis-
play med fi re digitale tal og i to farver – 
rød og grøn – som viser øjeblikkelig fl ov 
eller akkumuleret fl ow. Der er mulighed 
for at vælge analog udgang eller switch 
udgang.
STAND M9550.08.

hassel

Se på hi´17:

Flowmåler til kølevand 
uden bevægelige dele

Den første plast e-kæde, der er udvik-
let efter retningslinjerne for ”Hygiejnisk 
Design”, er kåret som en trestjernet Ver-
densnyhed på hi´17 i MCH Messecenter 
Herning.

Plastkæden er udviklet af Igus. Den er 
beregnet til brug, hvor hygiejnekravene 
er meget høje som for eksempel ved em-
ballering af fødevarer og ved fyldning af 
drikkevarer, og hvor kabler og slanger 
samtidig kan fastgøres og styres sikkert.

Den specielle ved plast e-kæden er, at 
den er let at rengøre. Den har afrundede 
kanter, så der ikke er døde rum, der kan 
resultere i kimdannelse. Samtidig er den 
meget modstandsdygtig overfor rengø-
ringsmidler og kemikalier.

Kæden er lavet i et fl eksibelt design 
helt uden drejeled og i det typiske blå 
plastmateriale, der anvendes i fødeva-
reindustrien.
STAND M9922.                             hassel.

Se på hi´17:

Plast e-kæde til 
hygiejnisk produktion

Automatik     Proces&
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Bernard elektriske 
aktuatorer 
Ny revolutionerende aktuator serie fra Bernard - der sætter nye normer 
for fremtidens aktuatorer. Den nye serie AQ/L udført i aluminium leveres 
med ny patenteret teknologi, hvor også set-up og auto tune er mulig via 
smartphones.

Aktuatorerne leveres i to serier – én der henvender sig til den mere enkle 
installation indenfor køle- og varmebranchen, og en serie hvor der stilles 
større krav til styring og betjeningsfunktioner.

Alle aktuatorer kan leveres på anerkendte ventiler til afspærrings- og 
reguleringsopgaver. 

www.armatec.dk · tlf.+45 4696 0000
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Mitsubishi, der er et meget vigtigt agen-
tur på Hans Følsgaard A/S’ program, 
har nu tilføjet en såkaldt SCM teknologi 
(smart condition monitoring) – hvilket i 
praksis er en Ethernet-forbindelse i deres 
FR-A800-Einverterfamilie. Det hjælper til 
maksimal oppetid af anlægget. Tekno-
logien vises på hi´17.

Hvis der findes et ”spøgelse i maski-
nen” inden for proces- og automati-
onsanlæg, så er det dét gespenst, som 
medfører downtime. Uplanlagte nedbrud 
og stilstand af linierne er tabu i dagens 
anlæg, da der et klart lighedstegn mel-
lem driftsstop og tabt omsætning for 
virksomhederne. Af samme årsag bliver 
”preventative maintenance” – forebyg-
gende vedligehold – et stadigt mere be-
tydningsfuldt parameter, og en detaljeret 
monitering af anlægskomponenterne er 
derfor vigtig, dog uden at det giver en 
kompleks brugerflade, for overskuelig-
heden må ikke gå tabt.

Mitsubishi har med deres nyeste 
FR-A800-E tilført en Ethernet-kommu-
nikation i den populære inverter-familie. 
Kommunikationen er ledsaget af en så-
kaldt SCM-teknologi (smart condition 
monitoring), som på en ukompliceret 
måde videregiver vitale data om inverter 
og det tilsluttede drev til operatøren i en 
fin plug-and-play løsning, Det giver netop 
det nødvendige overblik uden øget kom-
pleksitet for operatørerne.

FR-A800-E er foruden Ethernet-kom-
munikation blevet udstyret med en FAG 
Smartcheck vibrationssensor fra Mitsub-
ishis e-Factory Alliance partner, Schaef-
fer. Sammenkoblet med en PLC-funktion 

i inverteren giver det en kombineret sty-
rings- og moniteringsløsning, som med 
rød, gul eller grøn statusindiskation for-
tæller operatøren, om alt er godt i drevet, 
eller der er behov for service eller anden 
opmærksomhed.

Kombinationen af en lille embedded 
server via PLC’en, en overvågningsfunk-
tion og muligheden for kommunikation 
via Ethernet er endnu ganske enestå-
ende inden for automationssystemer, 
og det eliminerer behovet for en separat 
controller i en motorstyringsapplikation. 
Sensorerne monteres på de pumper, 
ventilatorer eller motorer, man vil over-
våge, og enhver utilsigtet ubalance, cavi-
tation, manglende smøring eller lignende 
mekaniske unøjagtigheder vil blive over-
ført til serveren i FR-A800-E inverteren. 
En PoE-funktion (Power-over-Ethernet) 
i inverteren gør det muligt at strømfor-
syne to Smartcheck-vibrationssensorer, 
så fortrådning bliver særdeles ukom-
pliceret.

Der er en ”sladrehank” indbygget i 
form af en skærm på FR-A800-E, men 
ellers kan data videregives til enten et 
GOT2000-operatørpanel fra Mitsubishi 
eller til operatørens smartphone eller 
tablet via Ethernet-kommunikationen. 
Monitering og parameterisering via mo-
bilen sker i en display-form, der er tilpas-
set mobilmiljøet, så overskueligheden 
er maksimal.
STAND G5630.

hassel

Se på hi´17:

Undgå et ”spøgelse” i maskinen

På hi´17 præsenterer Beckhoff Auto-
mation sin nye serie af udstyr til hig-
hend-måleteknik og dermed bliver den 
højpræcise, hurtige og robuste måletek-
nik en fast bestanddel af PC-based Con-
trol. De nye EtherCAT-måleteknikmoduler 
kan integreres direkte i det modulære 
EtherCAT-klemmesystem og kombineres 
med et bredt udvalg af over 500 andre 
EtherCAT-klemmer. Det nye metalhus er 
optimeret til måletekniske anvendelser 
med hensyn til afskærmning og køling. 

Inden for maskin- og anlægsbyggeri er 
højpræcis måleteknik med til at reducere 
brugen af råstoffer og produktionsenergi 
samtidigt med at den danner grundlaget 

for Condition Monitoring og Predictive 
Maintenance. Med de nye EtherCAT-må-
leteknikmoduler kan highend-måletek-
nik og klassisk automatiseringsteknik 
kombineres i ét system: Et I/O-system for 
tilslutning af alle gængse sensorer for-
enes med TwinCAT, den centrale softwa-
replatform til engineering og styring. De 
robuste metalhuse indeholder en flek-
sibel front til alle måletekniske standard 
interfaces og giver mulighed for nem 
indbygning i alle gængse måletekniske 
omgivelser. 
STAND  G5754.

hassel

Se på hi´17:

Præcise, hurtige og robuste 
moduler til måleteknik

Fritz Schur Teknik, kan sammen med 
vores nye partner PTM Mechatronics 
GmbH nu tilbyde en ny elektrisk gri-
ber. I griberens hukommelse, kan man 
gemme data omkring, gribekraft, åben 
og lukke position og lukke hastighed – 
hvilket gør det muligt at bruge griberen 
til mange forskellige applikationer.

Som teknologisk pioner med mange 
års forskning og erfaring inden for in-
telligente elektriske gribere, udviklede 
PTM Mechatronics GmbH deres første 
intelligente elektriske griber allerede 
tilbage i 2008, som var den første af 
sin slags i verden.

De små unikke letvægts gribere kan 
i de fleste tilfælde styres og program-
meres direkte igennem robottens con-
troller uden hverken speciel software 
eller særskilt controller. Integrationen 
til proces- eller laboratorie automation 
er derfor hurtig og nem.

Ved brug af en PLC, kan gribekraften, 
åbne og lukke position, samt lukkeha-
stighed kontrolleres for hvert enkelt 
arbejdssekvens ved brug af griberens 
interne hukommelse.

Udover standardudgaven af gribe-
ren tilbydes også specielle versioner til 
specifikke anvendelsesområder.

Højteknologiske versioner fås til 
”clean room” og ”ultra clean room” – 
ISO 14644 / VDI 2083 og en vandtætte 
(IP 68) version er også tilgængelig. 

Derudover kan griberne også tilby-
des med ekstra sikkerhedsfunktion 
”safetygrip” (magnetisk bremse).
STAND M9854.

hassel

Se på hi´17:

Intelligent elektrisk griber 
med maksimal fleksibilitet
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WAGO lancerer 2-etages 
TopJob S-rækkeklemmer, 
der har vertikal  
lederindføring og  
anbefales til brug ved 
trange pladsforhold.

Styreskabe er vigtige for en problemfri 
drift af maskiner, anlæg og bygningssy-
stemer, og der skal anbringes så mange 
komponenter som muligt i dem på en 
begrænset plads.

WAGO‘s TopJob S-rækkeklemmer har 
i mange år været kendetegnet ved en 
sikker og vedligeholdsfri anlægsdrift i 
diverse industrielle applikationer og byg-
ningsinstallationer. De seneste 2-etages 
TopJob S-rækkeklemmer er nemme at 
betjene selv ved vanskelige pladsforhold 
takket være den vertikale lederindføring 
(15 grader). De er egnede til anvendelse 
i fordelerkasser eller ved siden af høje 
kabelkanaler. Placeringen af lederindfø-
ringen og betjeningsåbningen til værk-
tøjet gør det lettere at tilslutte lederne 
fra oven. 

Også den enkle fjedertilslutningsteknik 
er en fordel ved monteringen, idet for-
trådningen kan udføres med få bevægel-
ser. Afhængig af ledertypen kan ledere 
også tilsluttes direkte via Push in-teknik-
ken. 2-etages TopJob S-rækkeklemmer 
er desuden pladsbesparende(5,2 mil-
limeter), således at der kan anbringes 
mange klemmer på én DIN-skinne.

En stor fordel er endvidere, at der ved 

samme indbygningsbredde kan tilslut-
tes dobbelt så mange klemmepunkter. 
Brugerne kan desuden glæde sig over 
det dobbelte laskespor i begge niveau-
er, hvilket giver mange laskningsmulig-

heder. Ved hjælp af vertikallasker kan 
potentialer fordeles over begge etager. 
Opmærkningsholderen, der er vinklet 
sidelæns (10 grader), giver en bedre læ-
selighed fra oven. 

TopJob S-komponenter er der også til 
2-etages klemmerækkerne, hvor pro-
ducenten har lanceret et bredt tilbehør-
sprogram.
 jsj

Rækkeklemmer til trange pladsforhold

2-etages TopJob S-rækkeklemmer 
fra WAGO er konstrueret med  
vertikal lederindføring 
og er dermed ideelle ved 
trange pladsforhold.

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



Firmaerne Beckhoff  
Automation ApS og 
Microsoft gør fælles 
front på hi ́ 17 med cloud-
baserede IoT-løsninger.

Beckhoff  Automation og Microsoft styr-
ker synergien mellem automation og 
digitalisering ved at integrere Industri 
4.0-løsninger med Microsoft Cloud. Frug-
ten af det tætte samarbejde præsenterer 
de to partnere på hi17, hvor besøgende 
kan eksperimentere med at sende re-
altidsdata fra IoT-sensorer til skyen og 
videre til en smartphone.  

Driftsoptimering i realtid og det at kun-
ne forudse vedligeholdelse med IoT og 
cloud understøtter bedre beslutnings-
tagning, øget produktivitet og eff ekti-
vitet i industrien. Beckhoff  og Microsoft, 
der har været tætte samarbejdspartnere 
siden 1990’erne, styrker nu samarbejdet 
yderligere for at sætte turbo på udviklin-
gen af  cloudbaserede IoT-løsninger - og 
gøre det nemmere, hurtigere og mere 
værdiskabende for slutbrugerne at im-
plementere nye teknologier.  

 Microsoft og Beckhoff  præsenterer nye 
IoT-løsninger på Beckhoff s stand på hi17, 
samt inviterer besøgende til at deltage 
på et Mini Hackathon på hi-messens op-
levelsesunivers Technomania. Her kan 
man eksperimentere med IoT i realtid 
og forbinde data fra Beckhoff s automa-
tionsmoduler via Microsoft Cloud og di-
stribuere dem videre til ens smartphone.  

 Formålet er, at besøgende oplever, 
hvor intuitive og nemme teknologierne 
er at arbejde med i Beckhoff s og Micro-
softs fælles set-up. Mini Hackathon star-
ter hver time i hal F.  

 
MENTOR FOR INDUSTRIEN 
På Beckhoff s 160 m2 store stand i hal G 
står eksperter fra Beckhoff  og Microsoft 
klar til at svare på spørgsmål og demon-

strere cloudbaserede løsninger. Besø-
gende får svar på, hvordan de konkret 
anvender og validerer værdien af Mi-
crosoft Cloud sammen med intelligente 
teknologier som IoT, machine learning, 
analytics og visualisering af data, samt 
hvordan Microsoft garanterer datasik-
kerheden i skyen.  

"Vi vil gerne inspirere industrien, der 
begiver sig ud i et nyt digitalt univers 
med Industri 4.0. Vi bringer teknologierne 
ned i øjenhøjde og skaber løsninger, det 
er nemt at komme i gang med. Vores 
samarbejde med Beckhoff  er helt i tråd 
med vores strategi om at komme tæt-
tere på industrien og SMV’erne“, siger 
produktchef for Data Platform og IoT, Lars 
Bo Granath, Microsoft Danmark. 

Beckhoff  Automation har i mange år 
anvendt Microsofts operativsystem i sine 
PC-baserede automationsløsninger og 
er Microsoft Gold Partner. Beckhoff  var 
blandt de første til at anvende Windows i 
en industriel sammenhæng, og det tætte 
partnerskab om nye teknologier er en 
naturlig følge heraf.

"Der er stor samhørighed mellem det, vi 
kan tilbyde med vores Industri 4.0-hard-
ware og IoT og det, som Microsoft tilbyder 
i skyen“. „Sammen skaber vi den plat-
form, der mangler i markedet, og som 
gør kunderne helt trygge ved at vælge 
en komplet løsning hos os“, siger adm. 
direktør Michael Nielsen, Beckhoff  Auto-
mation ApS.  

 TechnoMania er en to-dages oplevel-
sesevent drevet af IDA på hi ́ 17. Temaet 
på TechnoMania er nye og fremtidige 
teknologier til Industri 4.0, og gennem 
en række sessioner med eksperter fra 
ind- og udland, samt live demoer kom-
mer besøgende helt tæt på fremtidens 
teknologiske industrivirksomhed. Beck-
hoff  Automation er en ud af tre partnere 
på eventen.  
 jsj
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Beckhoff  og Microsoft i samarbejde
Beckhoff  Automation ApS og 
Microsoft samarbejder om 
cloudbaserede IoT-løsninger.

Med rustfri forskruning kan der både sik-
res en høj hygiejne og en nem rengøring.

Det understreger Bernstein A/S, der 
på hi´17 har fået kåret en serie nye rustfri 
forskruninger som en trestjernet Dan-
marksnyhed.

Den rustfri forskruning er designet til 
brancher med høje hygiejnekrav som 
levnedsmiddel- og medicinalbranche 
samt den kemiske industri.

EuroTop Hygienic, som den nye rustfri 
forskruning hedder, er designet med en 
meget glat overfl ade og uden hjørner, 
der forhindrer ophobning af skidt og 
skadelige bakterier og mikroorganismer.

Forskruningen har en høj tæthed og 
beskytter derfor mod indtrængen af 
vand og fremmedlegemer i kapslingen. 
Desuden tåler den kemiske rengørings-
midler og højtryksrens.

Den rustfrie forskruning fås i fi re stør-
relser med beskyttelsesgrad IP68/IP69 
og er EHEDG certifi ceret.
STAND G 5870.

hassel

Se på hi´17:
Rustfri forskruning 
til høje 
hygiejnekrav
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Integreret sikkerhed,
 og drevstyring 

Mød vores Safety specialister i Wexøes bus på HI messen i Herning

Udforsk den seneste maskinsikkerhedsteknologi.

www.machinesafetysolutions.com/en/products
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Integreret maskinsikkerhed. Den programmerbare Compact GuardLogix 5370 automationscontroller leverer sikkerhed,  og 

drevstyring i én controller, så du kan forenkle din styringsarkitektur. PowerFlex AC-drev, Kinetix servodrev, POINT I/O og PanelView HMI kører 

fuldt integreret med controllerne via EtherNet/IP netværksforbindelse af hensyn til enkel udvikling og brug af maskinerne. Studio 5000® 

miljøet kombinerer elementer af teknik og design, som muliggør optimeret produktivitet og kortere idriftsættelsestid.

Førende global leverandør af maskinsikkerhed Kilde: ARC Advisory Group

X2 ekstrem paneler, som Beijer  Electro-
nics, præsenterer på hi´17, er certificere-
de til alle større klassifikationsselskaber. 
De er designet til brug i robuste miljøer 
og i farlige områder, hvor der er gasser, 
dampe og støv. De udvidede miljømæs-
sige muligheder omfatter driftstempe-
raturer fra minus 30°C til plus 70°, høje 
vibrationer og højtryksrenter.

Panelerne fås i 7, 12 og 15 tommer i alle 
versioner, nemlig standard, højtydende 
og fuldt forseglede højtydende. Til de 
højtydende og fuldt forseglede versio-
ner tilbydes skærme med høj lysstyrke 

og optionel integreret CODESYS PLC-
funktionalitet.
X2 ekstremes rækkevidde indeholder 
alle certifikater, der er nødvendige for 
at arbejde med UL, CE, FCC og KCC cer-
tificering samt udvidede klasser af ma-
rinecertificeringer i cUL, GL, LR, ABS og 
KR med gensidig anerkendelse.

Panelerne giver endda UL klasse i Div 
2, ATEX Zone 2, ATEX Zone 22, IECEx Ex 
nA IIC Gc, IEC 60079-0, IEC79-15 certifi-
ceringer for sikker drift i farlige områder.
STAND G5720.

hassel

Se på hi´17:

Ekstrem panelfamilie

Omron introducerer tredje bølge af 
komponenter til styretavler, der er byg-
get på en designplatform. Designet er 
ensrettet på tavlekomponenterne til 
at være pladsbesparende og åbner op 
for muligheden for mindre styretav-
ler. De pladsbesparende komponenter 
gør det også muligt for tavlebyggere 
at sætte flere enheder ind i tavlen og 
dermed øge dens styringsfunktioner. 
Derudover sørger komponenternes lille 
standardstørrelse for at gøre tilpasning 
af styretavlen nemmere og hurtigere. 
Endvidere omfatter den fælles design-
platform Omrons egenudviklede fotråd-
ningsteknologi, ”Push-In-Plus”, som 
kombinerer hurtigere fortrådning med 
en pålidelig forbindelse og enestående 
vibrationsmodstand. Tidligere tavlekom-
ponenter, der er bygget på den fælles 
designplatform, er blevet implementeret 
i forreste linje i produktionen i mere end 
7.000 globale virksomheder.

Omron har anvendt den fælles design-
platform, som sparer plads og muliggør 
hurtigere fortrådning i den udvidede 
serie med XW5T-klemrækker, G70V-I/O-
relæklemmer og 30 Watt-modellerne af 
S8VK-S-switchmode-strømforsyninger 
og fuldender dermed det eksisterende 
sortiment med 60,120, 240 og 480 Watt-
modeller til en bredere applikation.

Sortimentsudvidelsen af tavlekom-
ponenter, der er bygget på den fælles 
designplatform, giver endnu mere kun-
deværdi på grund af det bredere ud-

valg af enheder. OMRON stræber efter 
at nytænke produktionen af styretav-
ler til kunder. Fordi komponenthøjden 
kan variere afhængigt af f.eks. strøm og 
varmeafgivelse, har man kategoriseret 
produkterne til indbygning i tavler i tre 
hovedgrupper med hver deres særlige 
placering i en styretavle: I/O, Control og 
Power. Inden for hver kategori har man 
med optimeret design sikret, at uudnyt-
tet plads reduceres, og at bredden mel-
lem fortrådningsbakker optimeres.
STAND E4012.

hassel

Se på hi´17:

Tredje bølge af nye 
tavlekomponenter



Sammen med hele vind-
industriens forsynings-
kæde og forskningsmiljø 
er ambitionen for Vind 
Energy Denmark 2017 at 
yderligere styrke vidende-
ling og i sidste ende for-
bedre konkurrenceevnen 
i den danske vindindustri. 
Wind Energy Denmark fin-
der sted 2. og 3. oktober i 
MCH Messecenter Herning 
i forbindelse med hi 2017.

Kravene fra mange sider om grøn energi 
har betydet, at vindenergi er kommet 
i forreste position med raketfart. Ver-
denssamfundet ønsker vedvarende 
energiteknologi, og populariteten skyl-
des i meget høj grad de teknologiske 
fremskridt, der er gjort af den danske 
vindmølleindustri.

Wind Energi Danmark 2017, der finder 
sted 2. og 3. oktober i MCH Messecen-
ter Herning i forbindelse med hi 2017, 
vil fortælle om forskning og en fortsat 
reduktion af vindenergiomkostninger-
ne.  Begivenheden har til formål at gøre 

vindindustrien endnu mere konkurren-
cedygtig og innovativ ved at identificere 
fire centrale områder, der har et presse-
rende behov for udvikling i de kommende 
år. Det drejer sig om industrialisering og 
standardisering, næste generations 
teknologi, fordelingsnet og infrastruktur 
samt drift og vedligeholdelse.

FORAN DET NÆSTE STORE SPRING
Vindenergi onshore og offshore har 
taget et massivt spring fremad i tiden, 
og alligevel står vi nu lige før det næ-
ste store spring for vinenergi, nemlig 
vindmøller med mere en 10 megawatt 
kapacitet. Dette har stor indflydelse på 
vindindustrien, og at overvinde de tek-
nologiske udfordringer vil kræve et nært 
samarbejde mellem virksomheder og 
forskningsinstitutioner, fortæller Jan 
Hylleberg, adm. direktør for Vindmølle-
industrien i Danmark.

Vindmølleindustrien arrangerer Wind 
Energy Denmark sammen med Dansk 
Forskningskonsortium for Vind Energi, 
og formålet er at sikre, at konferen-
cerne fokuserer på den nyeste viden. 

Danmark er speciel, når det kommer til 
vindenergi, landet  har et unikt forsk-
ningsmiljø, der har specialiseret sig i vind-
energi over flere årtier, og samtidig har en 
af verdens førende forsyningskæder for 
vindmølleindustrien. På den baggrund 
vil Wind Energy Denmark fokusere på 
at bringe de nyeste resultater i spil, som 
hele sektoren kan drage fordel af. Inno-
vation er nøglen til en stærk vindmøllein-
dustri, og derfor er Wind Energy Denmark 
en af de vigtigste event i 2017 for spillerne 
i vindmøllesektoren i Danmark og ude i 
den store verden, fastslår Jan Hylleberg.

STRATEGISK TILGANG  
TIL KONFERENCER
Wind Energy Denmarks konferencepro-
gram er opdelt i fire spor: 1) Industria-
lisering og Standardisering.  2) Næste 
Generations Teknologi. 3) Ledningsnet og 
Infrastruktur. 4)Drift og Vedligeholdelse. 
Hvert spor er baseret på de strategiske 
prioriteringer, der er lavet af Megavind (et 
tværgående industristrategisk partner-
skab.) Ved at foretage en strategisk til-
gang til de aktuelle og mest presserende 
temaer, lægger Wind Energy Denmark 
op til diskussioner om f. eks. datacentre 
påvirker energisystemet, potentialet hos 
O & M droner, vil digitaliseringsændrin-
ger give problemer i forhold til industrien 
og blockchain teknologien i forhold til 
elmarkedet.

Wind Energy Denmarks ambitioner er at 
artikulere udfordringerne i vindmøllein-
dustrien, idet teknologien bliver konstant 
mere kompleks.  Her kommer ikke kun 
den nyeste viden, men der fokuseres 
også på at diskutere konsekvenserne 
af for vindindustrien fra underleveran-
dørerne til slutkunderne, oplyser Anders 
Mika Dalegaard, leder af events i Dansk 
Vindindustriforening.
HAL F 

hassel
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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

Vind Energy Denmark forener 
forskning og industri

Adm. direktør Jan Hylleberg peger på at Danmark er speciel, når det kommer til 
vindenergi.

Eventchef Anders Mika Dalegaard fremhæver at Teknologien bliver konstant mere 
kompleks.
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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

IP 65 servodrev giver mulighed for direkte  
installation nær motoren i maskinen. Herved  

opnås en reduktion i kabellængder med  
op til 45%, samt at el-tavlen bliver  

integreret i maskinen.

  Besøg os på HI 2017 - 

Stand E4146

Med iX 2.30 software introducerer Beijer 
Electronics i en række nye funktioner 
for at imødekomme ønsker og krav fra 
mange iX brugere. Samtidig oplyses at 
iX-softwareteamet har løst mere end 50 
kunderapporterede fejl, der forbedrer 
produktkvaliteten.

Ved installation af fl ere versioner ved 
siden af   kan kunden redigere en eksi-
sterende gammel applikation uden at 
skulle opgradere til den nyeste softwa-
reversion.

PDF-rapporter giver  mulighed for at 
generere rapporter direkte fra iX i PDF-
format såvel som Excel-format.

Der er QR kode med valgfrit indhold 
for nem scanning via smartphone eller 
andre QR-kode læseenhedsdata direkte 
fra skærmen.

Deaktivering af alarmer i viseren gi-

ver mulighed for at deaktivere styring 
af alarmer i løbetid, f.eks. hvis en defekt 
sensor holder en alarm, kan det være 
nyttigt at deaktivere sensoralarmen, 
indtil problemet er løst.

Et nyt licenssystem til PC RT-produkter 
forvaltes af USB-dongle med mikrofor-
mat eller med en blød licensnøgle. Det 
nye licenssystem øger sikkerheden og 
muliggør en enklere tilføjelsesforøgelse 
af taggrænser.

En forbedret konvertering fra E-desig-
ner til iX-værktøj letter opgraderingen af   
E-designer applikationer til iX.

Der er øget cybersikkerhed gennem 
indledende praksis opsætning af sikker-
hedsparametre og en best pratice guide 
integreret i manualen.
STAND G5720.

hassel

Se på hi´17:

iX software med nye funktioner

Det er ikke længere nødvendigt at have 
en pc og kabler med ud on site for at ar-
bejde med sin frekvensomformer. Sam-
tidig kan man undvære det traditionelle 
lokale betjningspanel på frekvensomfor-
meren eller i tavlefronten. Det skyldes 
den trestjernede Verdensnyhed, trådløst 
betjeningspanel, LCP 103, som Danfoss 
A/S præsenterer på hi´17.

Med det nye trådløse betjeningspanel 
og den dedikerede app er der mulighed 
for let adgang til frekvensomformeren 
uden fysisk at skulle stå tæt derved. Det 
betyder, at det er slut med at pendle mel-
lem frekvensomformeren og applika-
tionen.

Nu kan betjening af Danfoss VLT fre-
kvensomformere foretages ved hjælp 
af en smartphone eller tablet og Danfoss’ 
MyDrive Connect app. Det hele baserer 
sig på Wi-Fi, intuitive brugerfl ader og 
funktionaliteter. Og samtidig er der tænkt 
på datasikkerheden.

App’en er nem at bruge og giver mu-
lighed for at hente data og lave grafer, 
som ikke tidligere var mulige.
STAND G 5740.

hassel

Se på hi´17:

Let adgang til frekvens-
omformeren med 
MyDrive Connect app

Skal du veje?
Så kontakt Eilersen!

Tlf. 49 180 100
info@eilersen.com

MØD OS PÅ

HI 2017
 Stand M9482

Vi er førende inden for: 
 Silo- og beholdervejning
 Procesvejning
 Dynamisk vejning
 Hygiejniske vejesystemer
 Robuste vejesystemer
 Verifi cerede og ATEX vejeløsninger
 Kundetilpassede vejeløsninger
 
Kontakt os for yderligere info
Tlf. 49 180 100 
info@eilersen.com
www.eilersen.com

MØD OS PÅ

HI 2017
 Stand M9482
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Kompleksiteten forsvin-
der, og man skal ikke være 
programmør for at starte 
en robot op.
Af Thomas Hasselriis

Man angiver sit produkts højde, bredde 
og placering, og så er robotten i gang. 
MTC i Storbritannien og Teknologisk In-
stitut har sammen med robotproducent 
EasyRobotics skabt en løsning, der gør 
det lettere at programmere producen-
tens robotceller.

„ Løsningen har gjort, at kompleksiteten 
forsvinder. Man skal ikke være program-

mør for at starte en robot op længere. Det 
gør, at selv produktionsfolk kan komme 
i gang med at sætte en maskine og en 
robot op, og få det til at virke“, siger CEO 
Per Lachenmeier fra EasyRobotics.

Løsningen er baseret på Universal Ro-
bots, som bl.a. gør det muligt for leveran-
dører, udviklere og integratorer at koble 
og køre ekstraudstyr på UR-robotters 
indbyggede applikation.

„ Vi har anvendt Universal Robots ud-
viklingsmiljø – URCaps SDK – til at lave en 
integreret løsning direkte på robottens 
styring. Hertil har vi udviklet nogle kun-
detilpassede menuer til brugere af Easy-
Robotics’ systemer“, fortæller konsulent 
Karsten Thornø Ahrentsen, Teknologisk 
Instituts Center for Robotteknologi.

Projektet er en del af ROBOTT-NET, hvor 
EasyRobotics har ansøgt og fået en vou-
cher til deres robotidé. Voucheren giver 
adgang til ca. 400 timers gratis konsu-

lenthjælp fra nogle af de bedste GTS-
institutter (RTOs) i Europa, takket være 
støtte fra EU.
STAND L9240  

Ny løsning gør robotter 
lettere at oplære

Man behøver ikke at være programmør for at starte en robot fortæller CEO Per 
Lachenmeier, EasyRobotics.

 Internationale messebegivenheder
2017 

12/9-15/9  HusumWind  Husum  Tysk verdensbegivenhed målrettet vindmølleindustri 

3/10-5/10  hi ́ 17  Herning  Danmarks største industrimesse, anført af automation 

9/10-12/10  Motek ́ 17  Stuttgart  Førende tysk messe for montage og maskinbygning 
 
31/10-2/11  EOT 2017    Herning Electronics of Tomorrow, ny messe for eletronikindustrien 

23/11-24/11  Ajour ́ 17  Odense  Årsmøde i Maskinmestrenes Forening med udstilling 

28/11-30/11  SPS-IPC  Nürnberg  23. udgave af årlig tysk automationsbegivenhed  

2018 
16/4-20/4  Wire 2018  Düsseldorf  16. udgave af verdens førende tråd- og kabelmesse 

16/4-20/4  Tube 2018  Düsseldorf  14. udgave af verdens førende for rørbearbejdning 

23/4-27/4  H. Messe  Hannover  71. udgave af verdens førende industrimesse 
  
15/5-18/5  Elmia Aut. Jönköping  Automationsafsnit sammen med 5 øvrige Elmia-afsnit 

11/6-15/6  CeBIT  Hannover   Verdens førende IT-messe 
  
11/9-13/9  Automatik  Brøndby  Den vigtigste danske automationsmesse i lige årstal 

11/9-13/9  E-18  Odense  Årets branchetræf for elektronikindustrien i OCC 

25/9-28/9  WindEnergy  Hamburg  Førende tysk kongres og messe for vindmølleindustri 

9/10-11/10  Scanaut.  Göteborg  Større svensk messe med stærk automationsdel 
 
13/11-15/11  Foodtech  Herning  12. udgave af Nordens førende for fødevareforædling  

27/11-29/11  ValveWorld   Düsseldorf  Førende ventilbegivenhed – Valve World Expo 

PR electronics har specialiseret sig i at 
gøre industriel proceskontrol sikrere, 
mere pålidelig og mere eff ektiv. Siden 
1974 har PR målbevidst arbejdet på at vi-
dereudvikle sine kernekompetence som 
producent af højpræcisions produkter 
med lavt strømforbrug.

Virksomhedens produktprogram til-
byder temperaturtransmittere, kom-
munikations-interfaces, I.S. interfaces, 
isolatorer, multifunktionelle enheder og 
displays. Alle produkter overholder eller 
overgår de højeste industristandarder.

„PR electronics ser hi teknologi og indu-
strimessen 2017 som en fantastisk mu-
lighed for at øge bevidstheden om vores 
produkter. Vi ønsker at vise vores brede 
vifte af signalvisningsprodukter og præ-
sentere nogle af de nyeste produkter, 
så som 3186B – en 2-tråds strømsløjfe-
isolator,“ siger Simon Bisbo, Chief Sales 
Offi  cer hos PR electronics.
STAND E 4056.                              hassel

Se på hi´17:
Høj nøjagtighed, 
større driftssikker-
hed reducering 
af nedetid og 
energiforbrug

Med Atlantiums nye UV-teknologi redu-
ceres omkostninger ved vandbehand-
ling. F.eks. kan man eliminere brugen af 
dyre kemikalier og den omkostnings-
tunge pasteurisering/varmebehandling 
af vand.

I pharma- og fødevareproduktion er 
kemisk behandling, samt pasteurisering 
eller varmehandling af vand, en vigtig 
del af processen, hvad enten det drejer 
sig om vand benyttet under produktio-

nen eller spildevand i forbindelse med 
samme. Det er Insatech, der præsen-

terer den nye teknologi på hi 2017. At-
lantiums UV-teknologi afskiller sig fra 
den gængse metode ved at benytte et 
kvartskammer med en kort UV-lampe 
på mellemspænding på tværs af fl o-
wretningen. Dette gør både at selve 
UV-lampen bliver kortere (let og hurtig 
udskiftning sikres) og at UV-lyset refl ek-
teres tilbage i mange vinkler og dermed 
har en højere rate af desinfektion pr. 
lysenhed. Desuden er løsningen auto-

matiseret; der måles kontinuerligt på 
mængden af organisk materiale i vandet 
– og UV-intensiteten skrues op og ned 
afh ængigt af mængden af organismer. 
På den vis sikres energi- og vandbespa-
relser, der medvirker til en mere pålidelig 
procesbehandling og ikke mindst øget 
eff ektivitet. 
STAND M 9486.

hassel

Se på hi´17:

Banebrydende UV-teknologi til pharma- og fødevareindustrien
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For etablering af en mere 
målrettet og standardise-
ret beskrivelse af de data, 
der er relevante i forbin-
delse med industriel auto-
matisering, er der fornylig 
etableret et officielt sam-
arbejde mellem eCl@ss 
e.V *) og PROFIBUS & PRO-
FINET International (PI). 

Store mængder af indsamlede data gi-
ver imidlertid kun mening, hvis de bli-
ver håndteret på den rette måde, og det 
kræver, at de har en entydig semantisk 
beskrivelse. 

Det gør en stor forskel for dataanalysen, 
om kun den digitale ækvivalent på 72,5 
er givet, eller den tilhørende betydning 
og beskrivelse, såsom „driftstemperatur 
i grader Celsius“, også overføres. 

Den semantiske beskrivelse giver den 
merværdi, som forenkler de digitale for-
retningsmodeller, og hvis den ikke var 
til stede, ville indsamling af data måske 
ikke engang være økonomisk forsvarligt.

PI-specifikationer, som eksempelvis 
PA-profilen eller Asset Management 
Record, indeholder talrige af sådanne 
datamodeller. Disse datamodeller gi-
ver en væsentlig og leverandørneutral 
merværdi for brugerne. eCl@ss har ud-
arbejdet en standard for klassifikation 
og en entydig beskrivelse af produkter 
og services, som dækker på tværs af 
mange sektorer. eCl@ss er således en 
fuldt accepteret og veldokumenteret 
ISO/IEC-kompatibel standard, som finder 
international anvendelse.

Gennem samarbejdet mellem eCl@ss og 
PI håber begge interesseorganisationer 
at kunne kombinere de nuværende sy-
stembeskrivelser m.v. og udvikle dem 
yderligere frem mod Industri 4.0-appli-
kationer. Karsten Schneider, som er for-
mand for PI, og som fornylig har gæstet 
Danmark og holdt foredrag, beskriver det 
nyetablerede samarbejde således: - De 
semantiske datamodeller, der opstår på 
denne måde, muliggør konkret og en-
kel brug af Big Data inden for industriel 
automatisering.

Dr. Günther Kegel, bestyrelsesmedlem 
for eCl@ss e.V., opsummerer fordelene 
for sine brugere således: eCl@ss har al-
lerede et formaliseret samarbejde med 
en lang række standardiseringsorgani-
sationer og andre foreninger med fæl-
les interesser. Med PI har man nu også 
etableret et samarbejde med en føre-
nde partner inden for området industriel 
kommunikation, og på den måde kan 
man udvide standardarden til at omfatte 
nye områder.

*) eCl@ss e.V. er en interesseorganisa-
tion hjemmehørende i Köln, der arbejder 
med tværgående standarder og definition 
af grænseflader, der skal være fælles for 
mange brancher, og har tillige samarbejde 
med flere internationale standardise-
ringsorganisationer.

Data er det nye guld

PROFINET-KURSUS 
24. OG 25. OKTOBER I VEJLE

Kurset er allerede totalt udsolgt. 
Men vi er i fuld gang med at 
planlægge nye kurser, der bliver 
udbudt til vores medlemmer og 
andre interesserede i foråret 2018. 

Vi vil informere i denne spalte og 
i PROFIBUS Danmarks nyheds-
breve, når koncept og aftaler er 
faldet på plads. 

Günther Kegel, t.v., og Karsten Schneider, 
t.h. formaliserer samarbejdet mellem de 
to betydende interesseorganisationer. 

PROFIBUS Danmark er som sædvanlig 
også med på messen med en fælles-
stand, hvor flere af vores medlemmer 
har både udstillingsplads og ’taleplads’, 
så de kan præsentere sig over for deres 
eksisterende kunder og mulige nye kun-
der. På vores stand kan du således møde 
GreenMatic, IFM Danmark, Siemens, Bihl 
& Wiedemann og ProSaiCon.

Som et led i PR-virksomheden for indu-
strielle netværk har man en lærling fra 
firmaet DI-Teknik i Køge med på standen. 
Han vil stå ved sit bord og arbejde med 
opsætning, sammenbinding, program-
mering og test af PROFINET, PROFIBUS 
og IO-Link systemer fra flere forskellige 
leverandører, og han vil gerne demon-
strere og forklare alle interesserede, 

hvordan det skal gøres og hvor nemt 
det faktisk er.
Planlægger man at besøge messen, så 
kik forbi hal E.
STAND E4070 

PROFIBUS Danmark på hi ´17
Årets industrimesse i MCH Messecenter Herning afholdes i dagene 3. til 5. oktober, 
og alle sejl er sat til fra udstillernes side for at præsentere produkter og løsninger til 
gavn for danske og udenlandske industrivirksomheder. 
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Emco Controls A/S
Høgevej 6
3400 Hillerød

+45 4576 94 00
emco@emco.dk www.emco.dk

EMCO ANALYSE

Ledningsevne måling i væsker.

• 4-elektrode princippet giver 
mange fordele:

• Stort måleområde fra 0,05 μS/cm ultra
rent vand (UPW) til over 2000 mS/cm 
med fuld autorange, måle ekstremt 
lave ledningsevner.

• Robuste sensorer velegnede til 
høj temperatur og højt tryk.

• Mulighed for lange afstande mellem
sensor og analyzer, selv ved ekstremt 
lave ledningsevner.

• Analyzeren anvender nyeste low-power  
teknologi, har indbygget software til 
bestemmelse af  koncentration af 
syrer og baser.

• Letforståelig og brugervenlig menu 
bl. a. trendkurve funktion.

Vi ses på stand M 9550.18
Skandinaviens teknologi- og industrimesse
3.-5. oktober 2017 | Herning | hi-industri.dk

Se på hi´17:

Verdens første justérfod 
certifi ceret til EHEDG

Yokohamas` nye serie af seks forskel-
lige Coriolis fl omålere kan sammensæt-
tes med to typer transmittere. Herved 
sikres det, at der altid fi ndes en optimal 
kombination til lige præcis din procesap-
plikation.

Flowmålerne præsenteres af Insatech 
A/S på hi´17. En simpel brugerfl ade og 
guides til setup og konfi guration gør, at 
du hurtigt kommer i gang med de nye 
målere.

Udstyret har indbygget MicroSD-kort så 
loggede data gemmes direkte. At data 
er loggede giver yderligere mulighed 
for at parametre kan tilgås i forbindelse 
med opsætning af fl ere enheder eller 

fj ernsupport. Datalogningen gør bl.a. 
fejlsøgning i forbindelse med utilsigtede 
hændelser (fejl, nedbrud mv.) lettere, da 
data logges kontinuerligt, og dermed 
både før, under og efter hændelsen. 

Desuden kan man reducere omkost-
ningerne til service, da måleren kan 
kontrollere både rør og kredsløb uden 
at forstyrre igangværende målinger. Alt i 
alt får du en serie af målere, der kan klare 
sig i de forskellige fremstillingsindustrier, 
hvor proces automation er et must for 
produktionen.
STAND M 9486.

hassel

Se på hi´17:

Få total indsigt i fl owmåling

Elesa+Ganter GN 20 justerfod med eller 
uden monteringshul er verdens første 
justerfod (nivelleringsfod), som er certifi -
ceret i henhold til de nyeste retningslinjer 
fra EHEDG (European Hygienic Engine-
ering & Design Group).GN 20 justerfød-
der med monteringshuller er beregnet 
til brug i hygiejneområder. 

Fås henholdsvis med monteringshul 
(type B) eller uden monteringshul. Dia-
meter på fod er 100 eller 120. 
Gevind: M16-M20-M24. 
Længde: 175 eller 185 millimeter. 
Den præsenteres af Brd. Klee A/S 
på hi´17. 
Bundforseglingen beskytter 
området under fodpladen mod 
snavs. For at opnå beskyttelsen 
skal foden skrues fast ved hjælp 
af monteringshullerne og 
komprimeres tilsvarende. Korrekt 
placering af monteringshullerne 

er afgørende for sikring mod korrekt hy-
giejnisk montage. Tætningsringen over 
justeringsmuff en sikrer forsegling af de 
bevægelige komponenter mod omgivel-
sernes bakterier og snavs. Dertil kom-
mer, at den høje forarbejdningskvalitet 
forhindrer snavs i at sætte sig og letter 
derved rengøring.
STAND J 7170.     hassel
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Farvel-reception 
holdes på hi ´17
- onsdag den 4. oktober 
kl. 15.30 - 17.30

- hos Automatik & Proces på stand
M9550.16

Vi byder på lidt til ganen og 
en mulighed for at sige farvel.

Jørgen har i gennem en menneske-
alder holdt fanen højt for 
Automatik & Proces.

Benyt lejligheden til at sige farvel 
til Jørgen og til at hilse på Jørgens 
afløser, Krista Kristensen.

Vi ses på stand M9550.16

Team

www.automatik.nu

Skandinaviens teknologi- og industrimesse
3.-5. oktober 2017 | Herning | hi-industri.dk

Automatik     Proces&

Kom og sig farvel til Jørgen Blangsted
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SICK A/S
Sick A/S meddeler, at firmaet har ansat Ruben 
Nordborg-Damgaard som applikations- og 
serviceingeniør.

Ruben Nordborg-Damgaard er uddannet 
elektriker (med speciale i styrings- og regu-
leringsteknik) og civilingeniør (med speciale 
i industriautomation), og kommer til Sick fra 
en stilling hos Inrotech.

Han har således arbejdet med el-konstruk-
tion samt soft- og hardwareudvikling igen-
nem nogle år førend ansættelsen hos Sick.

Tidligere, før Inrotech, var Ruben Nordborg-
Damgaard ansat som udviklings- og applika-
tionsingeniør hos B&R Automation.

Sick har aktuelt også budt velkommen til 
Thomas Neumärker, der er ansat som an-
svarlig for Sick-kunderne i distriktet Vest- & 
Midtjylland samt produktspecialist i industri-
elle sensorer samt afstandsmålere.

Distriktet Vest- & Midtjylland er nyetableret, 
og betjenes altså fremadrettet af den senest 
tilføjne kollega i virksomheden, understreger 
Market Manager Esben Ketler.

Thomas Neumärker kommer fra Weidmüller 
og har således arbejdet med industrikunder 
gennem mange år.

HF TELECOM
HF Telecom-afdelingen er i fortsat udvikling, 
og har pr. 1. august ansat Jacob Arent som ny 
Field Application Engineer ved hovedsædet 
i Køge.

Jacob Arent er 30 år og bor i Vanløse, han 
er uddannet elektriker og kommer fra et job 
som fibertekniker hos Kallesøe A/S.

I sit tidligere job har Jacob Arendt opbygget 
praktisk erfaring med produkterne fra EXFO 
og Sumitomo med mere, På den måde vil han 
falde naturligt ind i rollen som supporter for 
HF Telecoms kunder, i tæt samarbejde med 
Jens Bundgaard, fremhæver firmaet.

ISS/DANFOSS
I nær fremtid overgår kommunikationsdi-
rektør Kenth Kærhøg fra posten hos ISS A/S 
til en tilsvarende hos Danfoss A/S, hvor han 
skal referere til administrerende direktør Kim 
Fausing.

Kenth Kærhøg er oprindeligt uddannet 
cand. psych. fra Københavns Universitet med 
speciale i kommunikationspsykologi. Både i 
gymnasietiden på Slagelse Gymnasium og i 
de første studieår var han aktiv i ungdomspo-
litik blandt andet som landssekretær for Kon-
servativ Ungdom. Siden engagerede han sig i 
Studenterforeningen, hvor han blev medlem 
af senioratet med ansvar for kommunikation 
og nordiske anliggender.

Han har været journalist og senere nyheds-
redaktør ved Jern- og maskinindustrien inden 
han i 1992 kom til Ledernes Hovedorganisa-
tion først som kommunikationskonsulent 
og senere som kommunikationschef og an-
svarshavende redaktør for alle organisatio-
nens publikationer, inklusive medlemsbladet 
”Lederne” og tidsskriftet ”Ledelse i Dag”.

I 2002 blev han hentet til The Coca-Cola 
Company som Public Affairs & Communica-
tions Director med ansvar for Norden og de 
baltiske lande, derefter som kommunikati-
onsdirektør for 33 lande i APAC med base i 
Hong Kong. I denne rolle var Kenth Kærhøg 
blandt andet ansvarlig for Coca-Colas kom-
munikation under de Olympiske Lege i Beijing 
i 2008. Efter Asien flyttede han med familien 
til Coca-Col’s hovedkvarter i Atlanta, USA, 
hvor han var Global Head of Media Relations.

I december 2010 blev Kenth Kærhøg ansat 
som Senior Vice President, Head of Group 
Communications, hos ISS A/S, og blev dermed 
ansvarlig for såvel intern og ekstern kom-
munikation for en af verdens største private 
arbejdsgivere med cirka 500.000 medarbej-
dere fordelt over hele verden. I denne rolle 
var han også ansvarlig for kommunikationen i 
forbindelse med den succesrige børsnotering 
af ISS i 2014.

For få uger siden annoncerede Danfoss, at 
Kenth Kærhøg bliver den næste leder af Dan-
foss’ Corporate Communication & Reputati-
on-team med titel af Senior Vice President. 

Kenth Kærhøg er netop fyldt 50 år, og bor 
med sin kone Hanne, der er partner i PwC, 
og deres tre børn på 16, 13 og 9 år i Hellerup 
ved København.

LINDAB A/S
Heino Juhl er netop ansat som marketingchef 
hos Lindab. Fra hovedkontoret i Haderslev 
står han i spidsen for markedsføring af virk-
somheden med omkring 500 medarbejdere 
og en omsætning sidste år på 786 millioner 
kroner.

42-årige Heino Juhl skal være med til at ud-
brede kendskabet til Lindabs produkter og 
ikke mindst fortælle om deres kompetencer 
inden for komplette ventilationsløsninger.

Heino Juhl overtager stillingen fra Johan 
Rasmussen, der er blevet global marketing-
chef for hele Lindab-koncernen.

Den svenske koncern er repræsenteret i 
60 lande og har omkring 5.100medarbejdere. 
Den danske del af koncernen står for om-
kring 10 procent af den samlede omsætning. 
Udover hovedkontoret i Haderslev har virk-
somheden en fabrik i Jels ved Vejen, hvor de 
blandt andet producerer porte. Ventilations-
løsningerne bliver både produceret i Hader-
slev, Aalborg, Viby, Hvidovre og Skovlunde.

EATON
Dan Duerlund er ansat hos Eaton som Area 
Sales Manager i Jylland.

Han kommer senest fra en lignende stilling 
hos Gycom og har de senere år beskæftiget 
sig med salg til el-industrisegmentet. Dan 
Duelund er oprindeligt uddannet industrie-
lektriker.

Desuden er Vasilij Nadulisnjak ansat hos 
Eaton som Field Application Engineer. Vasilij 
Nadulisnjak er uddannet elektroingeniør og 
skal hos Eaton arbejde med mellemspæn-
dings-løsninger og Data Management. 

Han har tidligere arbejdet med Bussmann-
sikringer, men kommer sidst fra en stilling 
som skibsinselpektør hos Lloyd’s Register.

ROXTEC DENMARK APS
Mette Melhaven er medio juni 2017 ansat 
som Sales Support/Orderhandling hos Ro-
xtec Denmark. Mette Melhaven har senest 
arbejdet med konferencer og events hos 
Konference- & Eventburauet CF1701. 

Derudover har Mette Melhaven 12 års erfa-
ring som Supply Chain Coordinator i Norphar-
ma/Mundipharmas internationale afdeling.

Samtidig er Malene Hesselballe blevet an-
sat som Business Coordinator/Sales Support. 

Malene Hesselballe er uddannet eksport-
ingeniør fra Ingeniørhøjskolen Københavns 
Teknikum, og hun har arbejdet med salg i 
elektronikbranchen i 19 år hos Mikkelsen 
Electronics. 

Malene Hesselballe kommer fra en stilling 
som afdelingschef hos Blue Control i Birkerød, 
som producerer og leverer SRO løsninger til 
mindre og mellemstore vandværker i Dan-
mark.

DANSK INGENIØRSERVICE A/S, DIS
DIS har siden juni budt velkommen til 25 nye 
medarbejdere, og heriblandt Umur Uslu, der 
er ansat som Project Engineer. Umur Uslu har 
en M.Sc. i Wind Power Systems fra Aalborg 
Universitet.

Kristian Lind Black er ansat som Project Ma-
nager. Kristian Lind Black, der har en M.Sc. i 
Manufacturing Technology fra Aalborg Uni-
versitet, har tidligere arbejdet som Project 
Manager hos Vestas. Derudover har han 
været hos Siemens Wind Power og Grundfos.

Steffen Buck-Hansen er ansat som Senior 
Project Manager. Steffen Buck-Hansen, der 
har en M.Sc. i Industrial Design Engineering 
fra Aalborg Universitet, suppleret med pro-
ject management, har tidligere arbejdet som 
Development- and Project Manager hos DS 
Smith & Reelight. Der ud over har han været 
hos LEGO.

Stoyan Chivachev er ansat som Project 
Engineer. Stoyan Chivachev, der har en M.Sc. 
i Energy Engineering – Wind Power Systems 
fra Aalborg Universitet, har tidligere arbejdet 
som Engineer hos Metropoliten JSC. Der ud 
over har han været hos TANGRA Ltd.

Morten Basse er ansat som Global Business 
Development Manager, Wind. Morten Basse 
har stor erfaring inden for international for-
retningsudvikling, salg og ledelse inden for 
vindindustrien, og har ligeledes arbejdet med 
offshore vind, både med serviceoperatører 
og industrielt.

Benjamin Juul Abildgaard er ansat som Ju-
nior Project Manager. Benjamin Juul Abildga-
ard, der er nyuddannet og har været i praktik 
hos DIS, har en M.Sc. i Technology Based Busi-
ness Development fra Aarhus Universitet.

Dariusz Dabrowski er ansat som Project 
Engineer. Dariusz, der har en Ph.D. i Mecha-
nical Engineering fra AGH University of Sience 
& Technology i Krakow, Polen, har tidligere 
arbejdet som Researcher hos Technical Uni-
versity of Denmark, DTU RISØ.

Jesper Askov Møller Petersen er ansat som 
Chief Business Consultant. Jesper Askov Møl-
ler har flere års erfaring inden for ledelse og 
forretningsrådgivning.

Iver Ørksted Eriksen er ansat som Project 
Manager. Iver Ørksted Eriksen, der har en 
M.Sc. i Manufacturing Technology fra Aal-
borg Universitet, har tidligere arbejdet som 
Engineering Manager hos LSS Etikettering 
A/S. Derudover har han været hos VARO 
Specialmaskiner.

Mads Skovgaard er ansat  som Project Engi-
neer. Han er nyuddannet, har en Bachelor 
i Technology Management & Marine Engi-
neering.

Bjarne Ellegaard er ansat som Chief Project 
Manager. Bjarne Ellegaard, der har en B.Sc. i 
Mechanical Engineering, har tidligere arbej-
det med drift og projektledelse samt Business 
& Management Consulting.

Jesper Hede Christensen er ansat som 
Project Engineer. Jesper Hede Christensen, 
der er nyuddannet, har en M.Sc. i Control  & 
Automation fra Aalborg Universitet samt en 
B.Eng. i Electronic Engineering fra Aarhus 
Universitet.

Philip Krogh-Pedersen er ansat som Project 
Engineer. Philip Krogh-Pedersen, der er nyud-
dannet, har en B.Sc. Electric Engineering fra 
Aarhus Universitet.

David Balogh er ansat hos DIS Esbjerg som 
Project Engineer. David, der har en B.Eng i 
Mechanical Engineering fra VIA University 
College, har tidligere arbejdet hos Fenris 
Motorcycles.

Torben Skou Beck er ansat hos DIS Esbjerg 
som Senior Project Manager. Torben, der har 
en M.Sc. i Mechanical Engineering fra Aalborg 
Universitet - Esbjerg, har tidligere arbejdet 
som R&D Manager hos Vestfrost Solutions. 
Der ud over har Torben været hos LEGO.

Nicholas John Kirwan er ansat hos DIS Kø-
benhavn som Project Engineer. Nicholas, der 
har en M.Sc. i Medialogy fra Aalborg Universi-
tet – København, har tidligere arbejdet som 
Product Developer hos Audiowise.

  Ansigter i branchen

Ruben Nordborg-Damgaard, Sick A/S

Thomas Neumärker, Sick A/S

Jacob Arent, HF Telecom Heino Juhl, Lindab A/S

Kenth Kærhøg, ISS/Danfoss

Dan Duelund, Eaton

Mette Melhaven (tv.) og Malene Hesselballe, 
Roxtec Denmark A/S
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Hold øje med www.automatik.nu!
I oktober åbner det nye www.automatik.nu med daglige 
nyheder, masser af orientering om branchen, mulighed for at
læse Automatik & Proces avisen online og meget mere...

Kontakt Krista Kristensen på kk@automatik.nu eller på tlf. 2157 4950 og 
hør mere om dine muligheder for annoncering på websitet og i avisen!

www.danova.dk

 www.e-direct.endress.com

www.emco.dk www.fagerberg.dk www.dk.endress.com

www.kp-as.com www.burkert.dk www.bitva.dk

www.bitva.dk

www.beckhoff.dk

Tryk     Temperatur     Niveau
Flow    Ventiler    Fittings

www.plesner.as www.hf.net

www.mch.dk

www.loewener.dk 

Her er der plads 

til din annonce

 www.liscotech.dk

 www.askalon.dk

www.abb.dk

www.festo.dk

www.siemens.dk

www.siemens.dk

www.pumpegruppen.dk

www.granzow.dk

www.parker.dk

Automatik     Proces&www.automatik.nu
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KLINGER producerer de stærkeste PTFE 
baserede pakningsmaterialer på markedet for 

KLINGER®top-chem. 

Et klassisk dilemma for producenter er at skabe 
et materiale der på én gang er stærkt, men 
samtidig er blødt.
Vores nye produkt KLINGER®top-chem2000soft 

produktionsteknik.

KLINGER®top-chem2000soft 
alle industrier, men er særlig interessant for 

industri.

Vi lagerfører plademateriale i 2 mm tykkelse og 

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

KLINGER®top-chem2000soft
Stærkt og blødt på samme tid

Regeringens erhvervs-
politiske udspil rummer 
flere gode elementer, der 
kan sikre vækst i de små 
og mellemstore teknolo-
givirksomheder, mener 
IDA-formand Thomas 
Damkjær Petersen.

Af John Nyberg

En klar strategi for digital vækst, bedre 
muligheder for at danskerne kan inve-
stere i mindre virksomheder og højere 
fradrag for forskning og udvikling vil 
uden tvivl kunne medvirke til at flere 
teknologivirksomheder vil få tilført livs-
nødvendig kapital, mener IDAs formand 
Thomas Damkjær Petersen, der ser flere 
gode takter blandt de 22 punkter i rege-
ringens erhvervs- og iværksætterudspil:

”Det er helt essentielt, at mulighederne 
i digitalisering også bliver udnyttet i de 
små og mellemstore virksomheder. Og 
når regeringen i udspillet vil afsætte 125 

millioner kroner årligt frem til 2025, vil det 
uden tvivl give et løft og medvirke til at 
sikre både digitale kompetencer og højne 
IT-sikkerheden i SMV’erne,” siger han.

Blandt IDA´s iværksættermedlemmer 
bliver adgangen til risikovillig kapital ofte 

nævnt som en af de helt store udfordrin-
ger, og også her mener Thomas Damkjær 
Petersen, at udspillet om lavere skat på 
aktieindkomst er den rigtige vej at gå, 
så beskatningen sænkes fra 42 procent 
i dag til 27 procent.

”Det foreslåede lavere aktiebeskatning 
vil kunne sikre mere risikovillig kapital til 
de virksomheder, der mangler kapital i 
dag og styrke iværksætterkulturen. Det 
vil gøre det mere attraktivt for privatper-
soner at investere i mindre teknologivirk-
somheder og skubbe til jobskabelsen og 
væksten,” siger han.

Regeringens forslag om, at virksomhe-
derne skal have et højere skattefradrag 
for investeringer i forskning og udvikling, 
er ifølge IDA-formanden et skridt i den 
rigtige retning, men om det er stort nok, 
stiller han spørgsmålstegn ved:

”Det tiltrængt, at vi tager hul på emnet, 
men en gradvis stigning mod et fradrag 
på 110 procent i 2026, er ikke et tempo, 
der imponerer. Vi ved, at øget forskning 
og udvikling i de private virksomheder 
skaber vækst og arbejdspladser og kom-
mer hele samfundet til gode. Her havde 
jeg gerne set et langt højere ambitionsni-
veau,” siger Thomas Damkjær Petersen.

IDA: Vækstpakke vil styrke mindre teknologivirksomheder

IDA-formand Thomas Damkjær Petersen 
glæder sig over, at regeringen oppriorite-
rer indsatsen over for teknologivirksom-
heder, om end han gerne så, at indsatsen 
var endnu større.   Foto: Henrik Frydkjær

Regeringens udspil kom i slutningen af 
august.
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Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation - BITVA - er en 
kommercielt orienteret brancheforening med mere end 150 medlemmer.

Børsen | 1217 København K | Telefon 33 74 61 12 | www.bitva.dk | info@bitva.dk

Overalt i Europa afvikles der messer i 
øjeblikket. I Danmark har vi også vores 
del. Om kort tid løber HI-2017 af stablen. 
Fra BITVA deltager 59 virksomheder ud 
af 150, enten på deres egen stand, en 
af branchens fællesstande inden for 
automation i hal M eller i Hal H målrettet 
værktøj og værktøjsmaskiner. 

Mange af BITVAs medlemsvirksom-
heder deltager desuden i messer over 
hele verdenen, både i EU, Asien og USA. 
De er nemlig flyttet ud enten sammen 
med deres kunder eller deres modersel-
skaber. Hovedparten af disse virksom-
heder falder ind under den kategori som 
kaldes teknisk underleverandør eller 
grossist. En branche, mange mennesker 
forbinder med støvede lagerbygninger 
og folk i brune kitler - men der er sket 
noget gennem de sidste 10-12 år, der er 
faktisk sket rigtig meget.

I dag er de fleste af BITVAs medlem-
mer ikke så meget leverandører af pro-
dukter, men primært leverandører af 

løsninger og er ofte langt inde i design-/
produktion- og konstruktionsfasen hos 
kunderne. Den tekniske leverandør er 
i meget høj grad blevet specialist og 
integreret leverandør af løsninger.

 Hvis du skal købe et simpelt produkt, så 
handel på nettet – hvis ikke så tag på messe 
Der er også sket en kraftig udvikling af 
messerne; de er i dag langt mere løs-
ningsorienteret. Samtidig er der kom-
met meget specialiserede messer, som 
enten henvender sig til specifikke fag-
folk eller specifikke brancheområder. 
Der er stadig de store messer, som Han-
nover Messen og vores egen HI-messe. 
På disse ser man også, at der er sket en 
markant opdeling af messerne i under-
messer, således at kunderne har mulig-
hed for at besøge udstillerne inden for 
et bestemt fag- eller brancheområde i 
en hal eller et område af messen. 

Mere og mere i industrien bliver auto-
matiseret, hvilket har givet ny vind i 
sejlene for de store messer, fordi der 

her er muligheden for at få overblik-
ket over de sidste nye trends. For på 
messerne er der stadig mulighed for at 
vise og tale om, hvordan de forskellige 
komponenter og løsninger kan sættes 
sammen til kundetilpassede systemer. 
Der er også muligheden for at udstille 
med en samarbejdspartner og vise 
præcis, hvordan man kan levere løs-
ningen, som efterspørges. Det lader sig 
ikke gøre på samme effektive måde på 
en hjemmeside. 

En ting har dog ikke ændret sig væ-
sentligt, man tager stadig på messe for 
at se nyheder. Her er det meget interes-
sant, at på trods af en voldsom og hurtig 
informationsstrøm via internet og alle 
andre medier, er der mange nyheder 
på HI-messen. I år er i alt 283 nyheder 
blevet godkendt, deraf 69  trestjer-
nede nyheder. 135 har fået to stjerner 
og 79 har fået én stjerne. 133 nyheder 
har ikke været vist på internationale 
messer forud for den 24. april 2017, og 

derfor anmærkes de derudover som en 
verdensnyhed.  Det er faktisk rigtig flot 
af en dansk messe.

Årets BITVA golfturnering 
blev afholdt på Langesø 
Slot Skovbane. Vinder af 
konkurrencen for øvede 
golfere blev Anders Chri-
stian Hempel fra Folke 
Larsens Eftf. A/S og for 
uøvede golfere Martin 
Olsen, Junget A/S.

Af John Steenfeldt-Jensen                              

Den 25. august 2017 afviklede BITVA sin 
årlige golfturnering på en af somme-
rens få solskinsdage. Turneringen var 
henlagt til Langesø Slot Skovbane, der 
ligger nær Morud på Fyn. I det smukke 
sommervejr bød banen på en meget 
intens naturoplevelse med golfhuller 
mellem træer, søer og moser i et meget 
kuperet terræn, der rummede mange, 
golfmæssige udfordringer, langt fra 
støjende veje og andre generende ele-
menter. Banens greenkeepere havde 
sat banen op på bedste vis; Fairways 
var velklippede, og de pænt store geens 
var overraskende hurtige - henset til 
det fugtige sommervejr - og i meget 
fin stand.

BÅDE FOR ØVEDE OG  
UØVEDE GOLFERE
Til turneringen for øvede golfere var der 
tilmeldt 34 spillere. 10 uøvede golfere 
spillede en slagspilturnering på klub-
bens pay-and-play bane, og havde 
efterfølgende en puttekonkurrence. 
Antallet af deltagere var større end sid-
ste år, hvilket glædede arrangørerne 
Bent Olsen og Torkild Holmgaard, som 
ser frem til endnu flere deltagere næ-
ste år.

Efter godt 4 timers golf kunne resul-
tatet af dagens spil gøres op med føl-
gende resultater:

Øvede golfspillere
Nr. 1 Anders Christian Hempel. 
Folke Larsens Eftf. A/S   33 point

Nr. 2 Michael Suhr. Vargus A/S 32 point
Nr. 3 Ole Kobberholm. AVN 
Hydraulik A/S 32 point
Nr. 4 Torben Rasmussen. 
Eurodeal A/S 31 point
Nr. 5 Ronny Priskorn. 
Vargus A/S  31 point

Nærmest flaget
Hul 6      Michael Topp. Topp Tryk-
luft  1,19  meter
Hul 15  John Steenfeldt-Jensen. Auto-
matik & Proces  0,72 meter

Tættest på stregen
Hul 7 John Steenfeldt-Jensen. Automa-
tik & Proces  0,30 meter

Uøvede golfspillere
Slagspilturnering
Nr. 1 Martin Olsen. Junget A/S  40 slag
Nr. 2 Michael Ostenfeld. BITVA 46 slag
Nr. 3 Jesper Krautwald. Hoffmann Dan-
mark A/S 50 slag
Nr. 4 Dennis Christensen 50 slag
Puttekonkurrence 
Michael Ostenfeld. BITVA  55 puts

Nærmest flaget
Hul 4 Dennis Christensen    1,4 meter
Hul 6 Anders Thomassen    1.0 meter

MANGE OG FLOTTE  
SPONSORPRÆMIER 
Helt i tråd med arrangementets sociale 

sigte var der efter golfspillet fælles fro-
kost med præmieuddeling i golfklub-
bens restaurant. Som sædvanlig var der 
rigtig mange og flotte sponsorpræmier 
til både øvede og uøvede golfere samt 
lodtrækningspræmier til de deltagere, 
der ikke var havnet på præmielisten. 
BITVA takkede de to arrangører og se-
niormedlemmer Bent Olsen og Torkild 
Holmgaard for endnu et godt arrange-
ment. Arrangørerne kunne til gengæld 
oplyse, at de også er klar næste år med 
BITVA golf den 24. august 2018 på Sct. 
Knuds Golfklubs bane ved Nyborg.

Sol, sommer og BITVA golf

BITVA tager på messe og 
har taget stjernerne med

Stjernerne gives til de mest spæn-
dende produkter
For at give de besøgende fagfolk 
de bedste muligheder for at finde 
de nyeste og mest spændende 
produkter, bliver alle nyheder fra 
udstillerne bedømt af et profes-
sionelt udvalg af faglige branche-
folk, rådgivere og specialister. Alle 
godkendte nyheder tildeles en, to 
eller tre stjerner alt efter nyhedens 
værdi for industrien. Tre stjerner er 
den bedste anmærkning en nyhed 
kan opnå. 

Vinderen af BITVA golf 2017, Anders Chri-
stian Hempel fra Folke Larsens Eftf. A/S, 
med pokalen, omgivet af Torkild Holm-
gaard, t.v., og Bent Olsen, t.h.

Bo Villsen slår ud overvåget af og 
Torstein Dam og Jens Christensen.

Efter golfspillet hyggede deltagerne sig på 
klubhusets terrasse med udsigt til hul 18.
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For at opnå optimal køling af alle kompo-
nenter helt ned til bunden af et el-skab, har 
Rittal udviklet et system til styring af den 
kolde luft. Systemet sikrer luftcirkulationen 
i indkapslingen og forbedrer derved køle-
enhedernes energieff ektivitet.

Luftkanalsystemet komplimenterer væg- 
og topmonterede køleenheder og kobles 
helt enkelt på enhedens udblæsning. Kana-
lerne fører her fra den kølede luft til bunden 
af indkapslingen. Luftstyringen betyder, at 
brugeren får mere nytte af køleenheden 
og højere driftssikkerhed. 

Da køleenhederne skal virke i forskel-

lige miljøer, har Rittal også udviklet særlige 
fi ltre. Rittals køleenheder har en RiNano-
belægning på kondensatorens lameller, 
hvilket medvirker, at tørt støv ikke klæber 
til overfl aden. I normalt støvede omgivel-
ser er fi ltre derfor ikke nødvendige, men i 
barske miljøer, kan det være nødvendigt. 

Til brug i særligt støvede omgivelser fås 
derfor fi ltermåtte som fuldender køleen-
heden. Ved olietåge anvendes metalfi ltre, 
der kan rengøres og genbruges.
 jsj

Målrettet ventilation 
af el-skabe
For at sikre mod fejl og nedbrud som følge af overophedning af komponenter har 
Rittal lanceret et tilbehør, der retter køleluften derhen, hvor der er mest brug for 
den.

Målrettet ventilation i el-skabe sikrer 
driftssikkerheden.

Gustaf Fagerberg A/S  -  Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby  -  Tlf.: +45 43 29 02 00  -  e-mail: fagerberg@fagerberg.dk  -  www.fagerberg.dk 

God kvalitet bringer processen på rette vej.

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 vores 
store sortiment i 
greb og håndtag

på
parlock.dk

Hængsler... til ethvert formål!
Bestil i dag på parlock.dk - vi leverer i morgen!
Mere end 23.000 varenumre til omgående levering!

Maskinteknik

Hængsel M237 A2 og A4 i 2 versioner, A 
og B. En med faste gevindtappe og en til 

normal befæstigelse. Ver. C længder 40 - 60 
mm med M5 - M8 gevindtappe. Ver. A i A2 

og A4 fås i længder fra 30 - 60 mm

Hængsel M238SWV2 Trykstøbt zink.
Hængslet kan justeres i længde og højde-

retning ved montage. 
Fås i længderne 42, 50 og 60 mm

Hængsel aftagelig M129 fås i 2 versioner:
 D 3-delt og version Z 2-delt.

Hængsel M128 aftagelig for svejsning, fås 
med og uden smørenippel. Begge varianter 

fås i længderne 40 - 200 mm

Hængsel M136 som kun tåler
lav belastning, fremstillet i stål og

overflade forzinket kan også leveres i A2. 
Fås i længderne 40 - 60 mm

Hængsel M437SR Trykstøbt zink. 
Justerbar friktion, fås i farverne:

Sort RAL 9005 og sølv RAL 9006.
Fås i længderne 40, 50 og 60 mm.

Hængsel M138 trykstøbt zink og 
kunststof-coated, fås i 2 farver:
Sort RAL 9005 og grå RAL 9006
og 3 størrelser 40, 50 og 60 mm

Hængsel M233 i kunststof
med justerbar friktion.

Fås i 2 størrelser:
37 x 43 mm og 57 x 64mm.


