ANNONCETILLÆG
AUGUST 2020

TECHNICON GØR ROBOTTEKNOLOGI TIL HVERMANDSEJE

Casper Hansen, Administrerende direktør i Technicon

SIDE 7

"TID TIL AT
SE FREMAD"

INTEGRATORLEDDET
AUTOMATISERER DANMARK

Georg Sørensen,
Administrerende direktør, MCH A/S

SIDE 4

Kim Reeslev, Formand for DIRA

SIDE 16-17

UDSTILLING & KONFERENCER

8. - 10. SEPTEMBER 2020

AUTOMATIONS- OG
ROBOTBRANCHENS
TRYGGE MØDESTED

2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Teknisk emne 3D-printet i SLS. Det grønne emne er et SLS-emne,
der er efterbehandlet, indfarvet og lakeret.

Bror og søster, produktionsdirektør Jesper Damvig og administrerende direktør Susanne Damvig, ved en SLS-maskine.

3D-print letter
vejen til markedet
Robotindustrien og mange andre brancher udnytter de stadig flere fordele ved 3D-print både til decideret
produktion og til fremstilling af prototyper med kort leveringstid. Det letter produktudviklingen og afkorter vejen til markedet og masseproduktion.

D

en ene nye teknologi og maskine har afløst den anden hos Damvig
A/S i Taastrup, siden virksomheden blev grundlag i 1995 med
speciale i 3D-print af prototyper og produktionsemner.
”Trods den store opmærksomhed, der især har været omkring
3D-print det seneste tiår, er 3D-print en velkendt teknologi, der har
eksisteret siden slutningen af 1980’erne. Vi har selv lige haft 25-års
jubilæum, og i den tid er der sket en fantastisk udvikling – både
teknologisk af de maskiner, vi benytter, og af de materialer, man kan
anvende i 3D-print. Samtidig øges konstant hastigheden, hvormed
emnerne kan printes, så man ved hjælp af 3D-print ofte kan lave
lavvolumenproduktion af emner billigere, end hvis man først skal have
lavet støbeværktøjer,” forklarer produktionsdirektør Jesper Damvig.
3D-print til robotindustrien
Damvig A/S producerer alt fra elementer i high end-materialer, der skal
sidde skjult bag paneler i fly og biler, til briller og indmad i cykelhjelme.
Det sker efter produktionsmetoderne Rapid Prototyping og Additive
Manufacturing. Damvig A/S er også storleverandør af emner til
robotindustrien, der udnytter fleksibiliteten i 3D-print.
”Vi laver et kæmpe antal gribere, guides og rails til robotindustrien,
der typisk har brug for emner med meget speciel geometri i lavt styktal.”
Prototyper og produktion
40 procent af arbejdet i Damvig er fremstilling af prototyper, mens
60 procent er decideret produktion.

”Der er vækst i begge segmenter, men væksten i produktionssegmentet er langt større, fordi kvaliteten bliver bedre og bedre, og
anvendelsesmulighederne bredere og bredere.”
Ifølge Jesper Damvig kan 3D-print som udgangspunkt bedst betale
sig, når kunden skal bruge op til 10.000 emner i dimensioner op til 100
x 100 x 100 millimeter af en vis kompleksitet. Derimod kalder 10.000
styk af et simpelt emne, der er lige ud ad landevejen, mere på, at man
får lavet et sprøjtestøbeværktøj hos Damvigs moderfirma Prototal.
”For eksempel rummer mange medicotekniske apparater, der ikke
sælges i voldsomme oplag, ekstremt mange komplicerede dele, som
det er oplagt at printe.”
Fleksibiliteten i Additive Manufacturing viser sig blandt andet i
Damvigs produktion af briller.
”Fordelen er, at du kan have et ekstremt højt antal varianter hvert
år, fordi du ikke skal lagerbinde noget. Har du 30 modeller, hvoraf 20
sælger tilfredsstillende, kan du nemt producere flere kun af dem, og
du skal ikke bestille flere, end du har brug for. Dermed bliver Additive
Manufacturing også vigtig i forhold til bæredygtighed, fordi du ikke
overproducerer.”
Bedre efterbehandling
Fordi 3D-print bruges mere og mere til decideret produktion, handler
meget af udviklingen inden for 3D-print i dag om efterbehandling af
de printede emner, så de får en mere raﬃneret og æstetisk overflade
og finish, end det hidtil har været muligt at give dem.

Teknisk emne til robotvirksomhed 3D-printet i SLS.

Damvigs moderne 3D-printerflåde fremstiller
blandt andet briller, robotarme, medicinsk udstyr,
prototyper, emballage, cykellygter, kunst og dele,
der letter fødevareproduktionen.
Mange af kunderne er blandt de største virksomheder inden for robotics, medicinsk udstyr,
laboratorieudstyr, elektronik, sikrings- og kommunikationsudstyr, brugsgenstande, emballage og
legetøj.
Se mere på www.damvig.dk

”Det har været lidt et problem, at man ikke har kunne give de
printede emner en overflade, kvalitet og farve, som man kender fra
almindelig produktion, men det begynder så småt at komme nu. Vi ser
nye efterbehandlingsprocesser, og snart kommer store 3D-maskiner
dedikeret til produktion, hvor hidtidige maskiner i højere grad har været
bygget til at lave enten prototyper eller både prototyper og produktion.”

Det er muligt at lave
produktion fra dag til dag
eller fra uge til uge
Hurtigt levering
En anden fordel ved 3D-print er den hastighed, prototyper eller
produktionsemner i dag kan fremstilles med.
”Det er muligt at lave produktion fra dag til dag eller fra uge til
uge. Det er godt i et udviklingsforløb, hvor man er i gang med et nyt
apparat, som man gerne vil have på markedet for at få feedback. Dermed
kan man foretage ændringer og forbedringer, inden man går i de dyre
værktøjer, der skal masseproducere produktet,” siger Jesper Damvig.

3D PRINT WE
KNOW-HOW
Som en af de førende 3D print virksomheder i Europa, med mere end 25 års
erfaring, har vi løsningen på dine komplekse opgaver og kan optimere
dit workflow med 3D print. Vi kan printe med ekstrem høj præcision,
MØD OS PÅ DK’S
i forskellige materialer og i mere end 100 farvekombinationer.
VIGTIGSTE MØDESTED FOR
Vi benytter SLA, SLS, FDM og PolyJet 3D print teknologier.
AUTOMATIKBRANCHEN
Kort sagt WE KNOW-HOW.
Læs mere på www.damvig.dk eller ring til os på 4399 3736
D. 8. - 10. september i Brøndby Hallen
- du finder os på stand 1120
Læs mere på
automatikmesse.dk
S PECI A L I S T I 3 D - PR I N T O G
3 D - PR I N T T EK N O LO G I ER
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INTRO

Tid til at se fremad

M

åneder med nedlukning, restriktioner og uvished er gået.
Måneder, der har kostet mange brancher dyrt, og som har
vendt op og ned på den måde, vi indretter vores samfund på.
Restriktionerne er stadig mange, og uvisheden stor, men hvis vi fortsat
skal holde hjulene i gang i dansk erhvervsliv, er tiden igen kommet til
det personlige møde, og det er tid til at se fremad. Derfor glæder vi
os nu over, at dansk erhvervsliv igen kan mødes fagligt og personligt
om vigtige faglige emner, blive inspireret og med øget handel bidrage
til at genstarte dansk erhvervsliv.

Messen gennemføres under regler for storcentre
Det var en afgørende åbning, da lovgivningen blev ændret, og storcentrene åbnede igen. Vi forfulgte muligheden for at fungere som det
faglige indkøbscenter for dansk erhvervsliv med de regler, vi kender fra
storcentrene. Det betyder også, at standene sidestilles med butikker,
hvad angår antal kvadratmeter pr. person. Udover lighedspunkterne
har vi yderligere mulighed for at øge trygheden, fordi man på en
fagmesse skal forhåndsregistrere sig. Vi ved, hvem der kommer, og
hvornår de kommer.
Da Automatik-messen blev en mulighed, valgte vi i samarbejde
med branchen at planlægge en gennemførelse af messen. For at
gennemføre et arrangement er det en forudsætning for os, at både
udstillere og besøgende føler sig trygge. Derfor har vi under nedlukningen udviklet et koncept for det trygge møde, som vi brugte første
gang til design- og interiørmessen Formland i MCH Messecenter
Herning midt i august – og som blev særdeles godt taget imod af
såvel indkøbere og udstillere. Et yderligere tiltag på Automatik er
en udvidelse af standene fra 9 til 12 m2 og 4 meter brede gange for
at skabe mere plads.
Når vi inviterer til messe i en tid med covid-19 som en uomtvistelig dagsordensætter, gør vi os naturligvis ekstra umage med
at skabe en tryg oplevelse. Antal, afstand, adfærd og hygiejne er
omdrejningspunktet, og fra ankomst til afrejse skal et besøg på
Automatik være trygt og ansvarligt.
Det personlige møde går aldrig af mode
Covid-19 har skabt synlige forandringer i vores samfund, og vi har
gennem gået en digital læring på rekordtid og mulighederne er blevet
udnyttet som aldrig før. I en tid med afstand som det centrale, har
det været både lærerigt og nødvendigt. Samtidig har perioden også
vist, hvilke begrænsninger det digitale møde har. Vi har savnet det

menneskelige og oplevet den stærke værdi i at være sammen fysisk
gennem en periode med hjemsendelse og hjemmearbejdspladser.
De seneste måneder har bekræftet os i, at det personlige møde er
uerstatteligt. Det er nemlig, når mennesker mødes fysisk, fagligt og
personligt, at gode forretninger, idéer og samarbejder opstår. Messer
er relationer, der styrkes, og nye der skabes. Viden der inspirerer,
og viden der deles. Forretning der udvikles, og nye der opstår.
På messen kan vi se, høre, fornemme og mærke – og vigtigst
af alt styrke den personlige relation. Vi skal ud og have fingeren
på pulsen, mødes i og på tværs af brancher og holde os opdaterede
på, hvor udviklingens strømme bevæger sig hen – alt sammen med
henblik på, at vi i fællesskab kan bidrage til at holde hjulene i gang
i dansk erhvervsliv. Vi har brug for at møde hinanden.
Find fremtiden på Automatik
Netop det personlige møde er omdrejningspunktet på Automatik, når
robot- og automationsbranchen mødes i Brøndby Hallen. Automatik
byder på tre dage med spændende konferencer, nye løsninger og
innovative produkter samlet under ét tag. Synergien
mellem Automatiks konferenceprogram og udstillerne
er stor, hvilket giver besøgende rig mulighed for både
at blive opdateret på de nyeste tendenser og få ny
viden om nye løsninger og muligheder.
Konferenceprogrammet tager afsæt i tidens
og fremtidens udfordringer, hvorfor værdifuld
viden om robotter, kunstig intelligens, Industri
4.0 og maskinsikkerhed er på programmet,
ligesom det også bliver muligt at overvære
flere spændende produktdemonstrationer –
alt sammen ansvarligt og under gældende
retningslinjer.
Det er vores mission at skabe unikke
oplevelser, hvor mennesker trygt kan
mødes. Det løfte skal og vil vi leve op til
på Automatik 2020.
På godt og trygt gensyn i Brøndby Hallen.

Georg Sørensen
Administrerende direktør, MCH A/S

"Det personlige møde må
aldrig gå af mode. Tværtimod.
Det skal vi i fællesskab værne om."

Ansvarshavende redaktør
Henning Andersen · henning@partnermedier.dk

Graﬁsk produktion
Nordpaa Media · info@nordpaa.media

Kære læser.

Projektledelse
August Heinisch Schou · august@partnermedier.dk

Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i samarbejde
med vores mange sponsorer og annoncører.

Journalister
Peter Klar · august@partnermedier.dk

Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage
med at ﬁnde og skrive indhold til dig, som vi håber vil
give dig god information og inspiration.

Udgiver

God læselyst!

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

KOLOFON

| FB11-14DK |

EtherCAT P reducerer
kabling og omkostninger
Ultra hurtig kommunikation og strøm på ét kabel

www.beckhoff.dk/EtherCAT-P-Box
EtherCAT P kombinere kommunikation og forsyningsspænding i et kabel. I/O systemet til EtherCAT P
med IP 67-beskyttelsesklasse udnytter til fulde fordelene ved EtherCAT P materiale og installationsomkostninger, samt pladsen i energikæder, kabelbakker og kontrolskabe, reduceres væsentligt. De kompakte
og robuste I/O-moduler dækker et bredt signalområde, fra standard digital I/O’s til kompleks analog og
måleteknologi. Mere end 100 andre komponenter er tilgængelige for EtherCAT P.
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Bliv IIoT pioner nu!
Tænk hvis produktionen kørte problemfrit. Hvis stilstand og nedetider hørte fortiden til. Og fremtiden
kunne bruges på nye produkter og vækst. Med de intelligente systemer fra ifm electronic er det muligt
for industrivirksomheder både at sikre og optimere produktionen.

L

øsningen er data. Et altoverskyggende issue, når det gælder
digitalisering. For hvis data ikke er lig med gud, så er det i
hvert fald lig med business, og det har aldrig været vigtigere
og nemmere at indsamle data end det er i dag. Men det er ikke
lige meget hvilke data! For som industrivirksomhed har man som
udgangspunkt adgang til alle de data man ønsker fra sin produktion.
Når man ønsker den og hvor man ønsker den.
Kunsten er imidlertid at udvælge lige netop den data der er
relevant for ens virksomhed. For det gælder ikke blot om at opsamle
en masse data. Det gælder om at opsamle valid data, som man kan
tage de fornødne beslutninger ud fra. Og kun den rette indsigt i
systemerne gør det muligt at tage de rette beslutninger, når det
gælder områder som vedligeholdelses- og produktionskontrol. En
indsigt man blandt andet kan opnå med den IO-Link udstyrede
intelligente sensor fra ifm electrics.
Innovative systemer og fremtidens løsninger
”Takket være vores innovative og intelligente systemer, kan vi hjælpe
industrivirksomheder både her og i udlandet, med at optimere
deres processer. Det sker ved hjælp af en grundig monitorering
og analyse af mængden af data helt ude ved den enkelte sensor på
maskinerne,” forklarer Kurt Jakobsen, Smart Industry Manager
hos ifm electronic.
ifm er en af verdens førende virksomheder indenfor automatiseringsteknologi. Grundlagt i 1969 efter opfindelsen af induktive
sensorer til 220 V – og i dag mere end 50 år senere med en omfattende portefølje indenfor positions-, proces- og bevægelsessensorer
til en lang række forskellige brancher verden over samt hele signal
infrastrukturen, databehandling , dataanalyse og dataopbevaring.

Således finder man ifms intelligente løsninger hos et bredt spekter
af industrivirksomheder. Fra fødevareproducenter til den farmaceutiske industri.
Som specialist indenfor den åbne standard og teknologi IO-Link,
har ifm electronic haft stor indflydelse på mange af tidens mest
fremsynede automationsløsninger – netop fordi de har kunne
sikre valid data helt ud i sidste led af produktionen. De har ganske
enkelt været med til at sikre det sidste – og afgørende – stykke af
digitaliseringen.
Det giver ifølge Kurt en enestående mulighed for industrien
til at optimere deres processer, og sikre en intelligent produktion:
”Det giver virksomhederne brugbar data, som de kan arbejde
med, og dermed også sikkerhed i produktionen. I stedet for at
stå med en forventning om, at det hele kører som det skal, kan
de nu være sikre på, at det gør det! Man kan med andre ord være
sikker på sine processer, og risikerer ikke at producere 20 tons
materiale under falske forudsætninger. Det skal vores sensorer og
automationsløsninger nok sikre.”
Kom hurtigere fra OT og IT til IIoT
Omdrejningspunktet for det hele er ifm electronics digitale værktøjskasse, der rummer netop de løsninger der kan sikre en optimal
digital opdatering ude i produktionsvirksomhederne.
”Med vores IIoT-ToolKit opnår man et hurtigere og konstant flow
af informationer helt nede fra produktionsgulvet, OT (Operational
technology) til den øverste etage, IT (Information technology) og
videre til IIoT (Industrial Internet of Things), hvor der etableres
forbindelse mellem installationer og maskiner. Jo hurtigere vi
kommer fra OT til IT og videre til IIoT, jo mere valide data kan vi

opsamle. Det kan være om maskinens tilstand, om der er behov
for vedligeholdelse, mulighed for at øge produktionen med mere,”
forklarer Kurt Jakobsen.
Dette sikrer merværdi i form af optimering af produktions- og vedligeholdelsesprocesser, øget ydeevne og effektivitet,
færre omkostninger og endelig en klar konkurrencefordel og gode
vækstmuligheder.
Der er således argumenter nok, for at åbne værktøjskassen og
mange er allerede igang. Tag en snak med ifm om hvordan du
kommer i gang? Hvordan gribes det an? Det kan i første omgang
virke uoverskueligt og derfor er der også mange virksomheder,
der i stedet vælger at starte ud med forskellige pilotprojekter.
Ifm hjælper allerede i flere brancher fra farmaceutiske industri,
fødevareindustrien, pakkehåndtering til entreprenørmaskiner.
Ikke sjældent drives pilotprojekter af slutbrugere, der derved få en
værdifuld viden om og
et indgående kendskab
til deres produktionsapparat, hvilket kan
være en enorm fordel
– ikke mindst hvis de på
sigt ønsker at optimere
yderligere.
Så start rejsen med ifm
electronic og bliv IIoT
pioner allerede i dag!
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Som Danmarks største inden for
fleksibel automation har vi en
forpligtelse til at kommunikere
budskabet og vise industrien, hvor
let det er at opnå gevinster

”Det er nu, at der er momentum til, at man som virksomhed øger automatiseringen og gearer sin produktion til de udfordringer og
muligheder, der ligger forude,” siger Casper Hansen, Technicon.

Technicon gør robotteknologi til hvermandseje
De nyeste robotteknologier gør fleksibel automation som kollaborative robotter nemmere at opstille og
re-konfigurere end nogensinde. Fokus på øget brugervenlighed, styrket produktivitet og bedre ergonomi
gør, at avanceret teknologi nu er tilgængeligt for langt flere. Og så er den typiske tilbagebetalingstid i dag
nede på et år, understreger Technicon.

D

en ca. 40 mand store virksomhed Technicon er forhandler af en
bred vifte af de stærkeste mærker inden for fleksibel automation.
Virkomheden ser frem til årets Automatik-messe og muligheden
for at præsentere landets industrivirksomheder for Danmarks største
produktprogram inden for fleksibel automation og kollaborative
robotter.
”Vi er landsdækkende forhandler af bl.a. produkter fra Universal
Robots, MiR, Robotiq og Onrobot. Som leverandør af effektive
automationsløsninger til alle brancher og størrelser virksomheder
i hele landet oplever vi, at mange flere industrivirksomheder under
corona har set behovet for at automatisere – og potentialet i at gøre
det. Tendenser, der allerede var i gang, er blevet forstærket under
coronakrisen. Dels har virksomheder med robotter kunnet holde
produktionen kørende. Dels har virksomheder klaret at sende folk
hjem, fordi deres medarbejdere allerede var gode til de kreative og
videnstunge opgaver. Det er nu, at der er momentum til, at man
som virksomhed øger automatiseringen og gearer sin produktion
til de udfordringer og muligheder, der ligger forude,” siger administrerende direktør i Technicon, Casper Hansen.
Både for den garvede og nybegynderen
Technicons erfarne medarbejdere er vant til at tale robotics i øjenhøjde
med både nybegynderen og den garvede automation-ekspert.
”Hvis du selv kan finde ud af det, har vi udviklet en onlineløsning, så du let og enkelt kan købe alle de komponenter, du har
brug for. På vores omfattende webshop kan man p.t. finde mere
end 400 modulære fleksible automationsløsninger, og der kommer
konstant nye til. Noget af det seneste er svejserobotter. Det gør, at
man kan sammensætte sin løsning og selv bygge sin kollaborative
robot hjemme på fabrikken, hvis man ønsker det. Men vi er også
vant til at servicere og supportere alle typer kunder, og vores erfarne
medarbejdere er klar til at hjælpe dig gennem alle trin. Det kan
f.eks. være i den indledende idéfase, eller det kan være hele vejen
fra A til Z.”
”Konkurrencen skærpes i alle brancher, og skal man som

virksomhed fastholde markedspositionen, indtjeningen og beskæftigelsen, forudsætter det øget produktivitet. Og her er automation
hovedvejen til at opnå gevinster, der holder. Myten om at robotter
fjerner arbejdspladser er glædeligvis passé. Istedet er robotter
garanten for arbejdspladser og vækst. De tiltrækker kvalificeret
arbejdskraft, fordi det er spændende at arbejde i virksomheder,
der satser på ny teknologi,” siger Casper Hansen.
5-trins forløb styrker brugerne
Ikke mindst i mindre virksomheder med en ejerleder og relativt få
medarbejdere kan det give god mening at implementere en kollaborativ
robot, understreger han.
”Den kan for eksempel skabe grundlag for et eftermiddagsskift
eller gøre de nuværende medarbejdere mere produktive og dermed
bane vejen for nye produktlanceringer og nye markedsmuligheder.
I de store virksomheder skal man vænne sig til at se robotten som et
værktøj på værktøjstavlen på linje med hammeren og svensknøglen.
Når du skal slå et søm i, henter du hammeren. Når du skal udføre
en opgave, der er repetitiv eller kræver høj præcision, henter du
robotten.”
Technicon møder robot-begyndere med stor ydmyghed, forklarer
Casper Hansen.
”Vi er bevidste om, at det kræver mod af dem at begive sig ud
på den spændende rejse, som det er at investere i robotteknologi.
Vi hjælper og coacher for at se, hvor deres behov er, og måske er
den løsning, de selv har haft i tankerne, ikke den rigtige for dem.
De kan også vælge at indgå i vores femtrins-forløb, hvor vi hjælper
dem med at kvalificere idéen og træner dem, indtil de er klar til at
overtage deres eget udstyr.”
Nemme at opstille og re-konfigurere
”De nyeste teknologier inden for fleksibel automation gør det nemmere
end nogensinde for operatørerne selv at opstille og re-konfigurere
robotterne efter behov. Vi vil være med til at demokratisere robotteknologien, så den ikke blot er forbeholdt de få, der har kompetencer

Technicon blev stiftet i 2014 og leverer
komplette automationsløsninger på tværs
af mange industrier med ekstra fokus på
fleksibel automation, som sikrer korte omstillingstider og øgede samarbejdsmuligheder
mellem robotter og mennesker. Technicon er
bl.a. landsdækkende forhandler af Universal
Robots, MiR, Onrobot og Robotiq.
Technicon er også et udviklingshus, som
udvikler og tester teknologier, koncepter og
prototyper og inspirerer sine kunder til at gribe
fremtidens muligheder.
Technicon er one-stop-shop og blandt
Danmarks førende leverandører af komponenter til robotteknologi – uanset om det drejer
sig om robotter, platforme, gribere, vision,
sikkerhedskomponenter eller software.
Se mere på www.technicon.dk

og penge til forkromede løsninger. Robotteknologi skal være for os
alle sammen, og det understøttes af den nyeste udvikling i retning af
de mange modulære løsninger.”
”Tidligere var applikationer som f.eks. vision-genkendelse og
skruemontage i bedste fald noget, specialister kunne finde ud af
at lave over måske et halvt år. I værste fald var det en opgave, man
måtte lade ligge. På messen præsenterer vi produkter, der viser, at vi
har løsninger på hylden, som de fleste virksomheder kan indstallere
og drage fordel af med det samme. Som Danmarks største inden for
vores segment har vi en forpligtelse til at kommunikere budskabet
og vise industrien, hvor let det er blevet at opnå gevinster med
fleksibel automation.”
En god investering
Den økonomiske gevinst ved at investere i en robot er ofte ret stor.
”Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på en integration fra
Universal Robots ligger på omkring 11 måneder. Det vil sige, at
man allerede et år efter investeringen kan se effekten på bundlinjen.
Samtidig eliminerer fleksibel automation risikoen ved investeringen,
fordi integrationerne i dag netop er så fleksible, at man nemt kan
bruge dem til noget andet, end de var indkøbt til. Det har vi også
set under corona, hvor det pludselig ikke var flasker, men håndsprit,
der skulle palleteres. Og er man stadig i tvivl om økonomien, nyder
man godt af vores store erfaring i at lave businesscases.”
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Wexøe A/S hjælper skandinaviske
virksomheder med at realisere
deres fulde potentiale ved at
tilbyde skræddersyede løsninger
inden for kritisk infrastruktur, el,
automation og kommunikation.
Se mere på www.wexoe.dk

CEO i Wexøe A/S, Mogens Brusgaard.

Industri maskinbygger-rådgivning hos Wexøe.

Automation på distancen
Wexøe A/S præsenterer på Automatik-fagmessen de nyeste løsninger til remote access, der letter
overvågning og servicering af produktionsmaskiner, uanset deres placering på kloden.

I

kke bare vil coronakrisen rent praktisk påvirke rammerne for afholdelsen af årets Automatik-fagmesse i Brøndby Hallen – den globale
pandemi vil også aktualisere en markant del af udstillingens indhold
og budskaber, for på en kedelig baggrund har corona understreget
relevansen af en af de mest markante trends inden for produktion:
løsninger, der muliggør til remote access til produktionsmaskiner.
Uanset hvor i verden de står.
”Coronakrisen har for alvor skubbet til remote access-trenden og
har åbnet maskinbyggeres og slutbrugeres øjne for nødvendigheden
af at se i den retning. De danske maskinbyggere, der allerede havde
adgang hjemmefra til maskiner rundt omkring i verden, har absolut
haft en konkurrencefordel under corona. Den måde at servicere
produktionsmaskiner på bliver standard efter pandemien.”
Det siger Mogens Brusgaard, CEO i Wexøe A/S, som på Automatikmessen vil præsentere sine nye løsninger til remote access.
Overvågning 24/7
Ifølge Mogens Brusgaard åbner remote access og adgangen til data
uden at være on-site nærmest et kinder-æg af muligheder til gavn for
både for maskinbyggere og deres kunder.
”Muligheden for at overvåge maskiner 24/7 uanset lokalitet og
reagere på de data, du modtager, revolutionerer den præventive
vedligeholdelse. Det første tegn kan være, at en motor begynder at
bruge for meget strøm. Og når du hjemmefra kan se, hvor fejlen er,
kan du nemmere ringe til en lokal automation-tekniker, som kan
tage ud til virksomheden og fikse fejlen med præcis viden om, hvilket
transportbånd, der udfører en præcist bestemt handling forkert.
Danske servicemontører er ofte dyrere at sende ud i verden end en lokal
tekniker, der nemt kan få alle nødvendige informationer. Derudover
kan tidsforskelle gøre det hensigtsmæssigt at starte en fejlsøgning
hjemmefra.”
Bliv klogere på maskinen
Nogle fremsynede maskinbyggere har allerede udnyttet den teknologiske udvikling og gjort deres maskiner klar til remote access, selv
om deres kunder ikke var klar til at tage skridtet ved leveringen – ofte
på grund af risikoen for cyber crime.
Men den frygt har de mange sikkerhedsprotokoller taget brodden

Mange danske maskinbyggere
skal leve op til krav om for
eksempel strømforbrug og
oppetid, og data kvalificerer
performancedialogen med
slutbrugeren
af, så mange kunder nu trygt og nemt kan hoppe med på remote
access-bølgen.
”Du kan også bruge remote access til at logge data, hvis du vil være
klogere på din maskine til senere brug. Mange danske maskinbyggere
skal leve op til krav om for eksempel strømforbrug og oppetid, og data
kvalificerer performancedialogen med slutbrugeren, for eksempel
hvis maskinen benyttes mere, end den er specificeret til.”
Industriel og mekanisk automation
Wexøe vil også benytte Automatik-messen til at demonstrere,
hvordan elektrisk/industriel og mekanisk automation kan bruges i
sammenhæng. Baggrunden er Wexøes nye partnerskab med Festo.
Wexøe har gennem de seneste år positioneret sig inden for industriel automation i tæt samarbejde med Rockwell Automation,
hvis softwareplatform er integreret med flere af Festos løsninger.
”Vi vil naturligvis udnytte disse integrationsmuligheder til fordel
for kunderne, når nu vi repræsenterer begge virksomheder. Der er
logistiske fordele for kunden, når vi kan levere kit-løsninger med
både mekanisk og elektrisk ekspertise til kundens forskellige typer
af maskiner. Det øger de danske maskinbyggeres konkurrencekraft.
Elektrisk og mekanisk automation er som udgangspunkt to forskellige ting, og mange maskinbyggere har både en elektrisk og en
mekanisk automatik-afdeling. Men du kan næsten ikke undgå at

skulle bruge begge teknologier i sammenhæng, for eksempel i en
stor maskine i fødevareindustrien, der kan være mekanisk opbygget,
men have afgørende elementer af industriel automation. Det kan være
hensigtsmæssigt at lave enkle bevægelser – som at skubbe en kasse
af et transportbånd – mekaniske med luft. Men når procesleddet
kalder på tredimensionelle løsninger, ordner man det elektrisk med
motion eller robotter.”
Harting skaber sammenhæng
Integrationen af industriel og mekanisk automation forstærkes også
af Wexøes nye samarbejde med Harting.
”Harting har udviklet og investeret i løsninger til en lang række af
de segmenter, som vores divisioner i dag fokuserer på, for eksempel
bane, e-mobility og maskinbyggere. Hartings stik og multifunktionsdele udgør den lim, der kan binde industriel og mekanisk
automation sammen. Det er for eksempel en fordel ifm. med store
maskiner, der laves i moduler og bliver testet i Danmark, inden de
sendes ud til slutbrugeren, hvor Hartings løsninger gør det nemt at
stille dem op on-site,” siger Mogens Brusgaard.
Automation og socialt ansvar
Men trods alle fordelene ved automation ændrer den teknologiske
udvikling ikke på, at moderne effektiv produktion stadig kræver store
energiressourcer, og det præger virksomhedens arbejde med CSR.
”Vi blev etableret i 1958, og gennem alle årene – også før begrebet
CSR blev opfundet – har vi været lokalpatriotiske og ansvarlige,
når der skulle hjælpes – for eksempel ved at hjælpe veteraner fra
de fredsbevarende indsatser på Balkan i 1990’erne med job. Vores
CSR-arbejde fylder meget i vores medarbejderes bevidsthed, og de
driver meget af vores arbejde med materialevalg og ressourceforbrug.
Jeg vidste dog ikke lige, hvad jeg skulle svare, da jeg i fjor havde en
8. klasse på besøg og stolt fremviste en ny robot, der havde erstattet en medarbejders ensidige arbejde ved en maskine, der lavede
400.000 huller om året. En pige rakte hånden i vejret og spurgte
kritisk, hvor meget strøm robotten brugte. Da gik det op for mig,
at jeg stadig repræsenterede en gammeldags økonomi, mens de
unge repræsenterede fremtiden. Det bestræber vi os på at forholde
os til hver dag.”
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I fremtiden vil det ikke koste
ekstra at customise på distancen
Dominerende trends i industrien sigter mod muligheden for at customise produkter mest muligt

Når du bygger dine
systemer og maskiner i en
modulariseringsproces, kan du
nemmere tilpasse de færdige
produkter i forhold til dine
kunders ønsker

D

e bærende trends i den teknologiske udvikling i industrivirksomheder hænger tæt sammen og leder som i en kædereaktion til ét
præcist mål: muligheden for at customise et produkt mest muligt.
”Gennem sammenhængende trends som Modularisation,
Identification, Digitalisation, Integration og Miniaturisation kan vi
i fremtiden komme ned og customise alt, uden at det vil koste flere
penge,” siger Henrik Jensen, direktør for HARTING i Danmark.
Start med legoklodser
Processen begynder med Modularisation, som er en af de grundlæggende krav til mere integreret industri og håndtering af de forandringer,
smarte fabrikker skaber.
”Modularisation kan sammenlignes med at bygge dine produkter
med legoklodser i stedet for at bygge med finere enkeltdele. Når du
bygger i legoklodser – her moduler – kan det godt være, at dine
omkostninger i starten bliver højere, men du ender ud med en meget
mere effektiv og fleksibel produktportefølje. Når du bygger dine
systemer og maskiner i en modulariseringsproces, kan du nemmere
tilpasse de færdige produkter i forhold til dine kunders ønsker. Så kan
du customise dine standardprodukter ned til enkeltdele,” forklarer
Henrik Jensen.
Forstå dine processer
Efter modulariseringen kan industrien begynde at identificere og forstå
sine processer ved hjælp af sensorer, kommunikation og identifiers.
”Så begynder du for alvor at forstå din applikation, og du kan lave
læring ud af identifikationen. Du kan se, hvor din applikation er effektiv,
og hvor den er mindre effektiv, så du ved, hvor du skal investere.”
Det ses for eksempel i medicinalvirksomheder, forklarer Henrik
Jensen:
”Når en medicinalvirksomhed skal skifte proces i en produktionslinje,
er den nødt til at køre en meget stor del af massen fra den nye proces, før
den er helt sikker på, at maskinen er ren og fri for rester af den gamle
masse. Når du hele tiden har styr på processen, ved du eksakt, hvad der
findes af materialer og hvorhenne. Du sparer mange omkostninger, når
du kan styre din produktion præcist med identifikation.”
Integration og digitalisering
Med modularisering og indentifikation på plads kan virksomheden
integrere sine effektive processer med sit ERP-system og andre systemer
– for eksempel de systemer, der taler med kunder.
Oven i kommer gevinsterne ved den løbende digitalisering.
”Du får hele tiden nye data ude fra den enkelte sensor og den
mindste aktuator, så du ved helt nøjagtigt, hvordan din produktion
i hele verden forløber.”
Tingene bliver mindre
Slutmålet – og en helt overordnet trend i industrien – er, at tingene
bliver mindre, end de har været tidligere, men med meget større
funktionalitet.
”Når du når derhen, kan du customise ting ned til enkeltdele, og
det er egentlig det, vi allerede oplever i stor stil i bilproduktion i dag.

HAN konnekter.

HARTING Denmark blev etableret i 2010
som datterselskab af den tyske koncern
HARTING.
HARTING Germany blev grundlagt i 1945
af Wilhelm and Marie Harting og er
stadig 100 procent familieejet – nu med
datterselskaber og salgskontorer i 44
lande i verden.

Boks med HAN konnekterer, produceret af
HCS (HARTING Customised Solutions).

Jumper-kabel (kabel mellem togvogne)
produceret af HCS.

Hos en bilforhandler kan du for eksempel vælge farve, rat, tag, sæde,
osv. Herefter kan forhandleren faktisk fortælle dig, hvornår din bil
bliver produceret, og hvornår du kan få den. Det kommer vi til at
opleve med alle typer af produkter.”
Sætter standarder
En anden trend, HARTING er meget engageret i, er elektrificering
– E-Mobility.
HARTING forbinder E-Mobility og brugen af vedvarende energi
for at reducere udledning af CO2 og partikler og samarbejder blandt

andet med BMW og Volkswagen om elektrificering af biler.
Derudover laver HARTING blandt andet backbone-systemer til tog.
HARTING’s løsninger arbejder med kommunikation, styring
og regulering af hele produktionsapparatet ved at styre kommunikation og signaler til aktuatorer, sensorer og computere inden
for transport, maskin- og robotindustri, automotive, energi og
distributionssystemer.
”Vi er aktive på alle teknologier, og vi er også med til at sætte
standarder for den globale udbredelse af nye teknologier,” siger
Henrik Jensen.

UDSTILLING & KONFERENCER

8. - 10. SEPTEMBER 2020

AUTOMATIONS- OG
ROBOTBRANCHENS
TRYGGE MØDESTED

BLIV INSPIRERET OG MØD DIT NETVÆRK
I TRYGGE OG PROFESSIONELLE RAMMER,
HVOR UDSTILLING, KONFERENCER OG
NETWORKING GÅR OP I EN HØJERE ENHED

Oplev et stærkt felt af udstillere og deltag i højaktuelle
konferencer indenfor temaerne:
•
•
•
•

Robotter
AI - Artificial Intelligence
Industri 4.0
Maskinsikkerhed

Vi passer på dig og dine kolleger
– og glæder os til at se jer på Automatik:
Alflow Scandinavia A/S, Allinvent, Automatik & Proces, AVN Teknik A/S, Axelent AB, Beckhoff Automation
ApS, Bernstein A/S, Bihl + Wiedemann Nordic ApS, BILA A/S, BITVA, Brammer A/S, Block Transformatoren
- Elektronik GmbH, Brd. Klee A/S, Buhl & Bønsøe A/S, Busch Vakuumteknik A/S, Cad-Cabel, Camozzi Automation ApS, Compower A/S, Coreline A/S, Cubic Modulsystem A/S, Damvig A/S 3D Printed Solutions, DanRobotics A/S, Dansk IngeniørService A/S, Dansk Ventil Center A/S, Datalogic Automation AB, Drawout ApS,
Denso Robotics, Desitek A/S, DIRA, DJ Stork Drives ApS, E. Eberhardt Procesinstrumentering ApS, Eilersen
Electric A/S, Eltech A/S, EPLAN Software & Service, FANUC Nordic AB, Fibox A/S, FlexBelt A/S, Hans Følsgaard A/S, Hans Følsgaard A/S, HARTING ApS, HH Instruments A/S, Hoff Vakuumteknik, HydraSpecma A/S,
IGE+XAO Nordic A/S, JLI vision A/S, Jumo Måle- & Reguleringsteknik A/S, KH-Technic ApS, Leuze electronic
Scandinavia ApS, Linak Danmark A/S, Lisco Analytical ApS, Lobe ApS, Løwener A/S, Mars Valve Europe A/S,
Maskinsikkerhed ApS, MOTOMAN - Robotcenter Danmark A/S, MTS Randers A/S, Murrelektronik Danmark,
Nord Tech Industrisystemer, Novotek A/S, Omron Electronics A/S, Parlock A-S, PCH Engineering, PCSCHEMATIC A/S, Pilz Skandinavien, PR electronics A/S, PROCES-DATA A/S, Profibus, ProInvent A/S, Protech Danmark ApS, Rittal A/S, RS Components A/S, Scanreco / Xsist, Sick A/S, SMC Danmark A/S, Summit Electronics
ApS, Svejsehuset A/S, Tech Instrumentering, Technicon ApS, Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi, Tic-elkas, Tormatic AS, United Components Denmark, Valtor Industri A/S, VELTEK, Weidmüller Danmark,
Wenglor Sensoric GmbH, Wexøe A/S, Wieland Electric A/S, WIKA Danmark A/S, Wonderware Scandinavia
og Zebicon a/s, Zolvo ApS.

Der er et begrænset antal billetter: Forhåndstilmeld dig og book din plads til gratis konferencer på automatikmesse.dk
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Konferenceprogram
TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

11.00-12.00

9.45-11.00

9.45-11.00

Åbningskonference: DIRA
Automatiseringsprisen 2020

Lad dig inspirere af de absolut bedste
automationsprojekter i dansk industri,
når personerne bag de tre nominerede til DIRA Automatiseringsprisen i
Danmark fortæller.
De tre nominerede er allerede fundet og Welltec, Juliana Drivhuse eller
VOLA, kan se frem frem til at løbe med
dette års DIRA Automatiseringspris.
12.30-13.30

Robots eller Cobots?

Bedre produktion med kunstig
intelligens

Kunstig intelligens, AI, sniger sig ind
overalt. Det bliver bl.a. brugt til overvågning, og de sociale medier bruger
det til at fastholde din opmærksomhed. EU har netop vedtaget, at AI skal
komme os alle til gavn. AI vil helt sikkert påvirke, den måde vi producerer
på i fremtiden. Hør hvordan danske
virksomheder allerede anvender AI,
hvordan AI fremover bliver reguleret,
og hvad det betyder for sikkerheden.

Vidste du, at de fleste cobots anvendes
som robots? Dvs. de er beskyttet af fysiske eller virtuelle hegn, så deres indbyggede sikkerhed ikke kommer i spil.
Ender din næste cobot bag lignende
hegn, giver det måske mere mening at
investere i en klassisk robot uden integreret sikkerhed.
Hør om regler og hvilke argumenter
andre virksomheder benytter, når de
skal vælge mellem cobot og robot.

12.30-13.30

13.45-15.00

13.45-15.00

Tre stærke profiler giver hvert deres
inspirerende oplæg: ”Industriel 3D-print
og kobling til avancerede proceskæder”
ved David Bue Pedersen, DTU, ”Additive
Manufacturing i produktionen” ved Kenneth Callesen fra LEGO og ”Construction 3D Printing – COBOD” ved Simon
Klint Bergh, COBOD International A/S.

Track and trace-entusiaster fra DNV
GL, Worldline og Persequor giver deres bud på, hvordan og hvorfor du
bør inkludere en track and trace i din
digitale forsyningskæde og gennem
hele den industrielle automatiseringsproces.

Fra prototypefremstilling til
digital precision manufacturing

Danmarks Robotstrategi

Regeringen har netop i år offentliggjort en national robotstrategi. Andre
har i lang tid haft en strategi. Hør om
disse og få samtidig de gode råd til
din virksomhed og dig selv, så du og
robotterne kan være med til at sikre
øget produktivitet, arbejdspladser
samt høj velfærd til os alle i fremtiden.
Afsluttes med en paneldebat.

Beyond compliance, industry
4.0, Track and trace Why, How?

Mennesker og robotter

Vi kender alle den gode historie, der
gør os nysgerrige efter at høre og
lære mere.
Historierne får du her.
Kom og mærk entusiasmen fra ni robotleverandører, når de fortæller om
deres sjoveste, sejeste, mærkeligste
og mest spektakulære løsning eller
oplevelse med robotter.
12.30-13.30

AI øger kvalitet og produktivitet

Deep learning og andre algoritmer baseret på kunstig intelligens kan finde
struktur i kaos.
Hør om, hvordan danske produktionsvirksomheder kan kvalitetskontrollere den perfekte polerede overflade,
samt hvordan kunstig intelligens kan
sikre vaskeanlæg mod nedbrud.
13.45-15.00

Digital reality

Hvordan bliver Virtual, Augmented og
Mixed Reality anvendt i danske industrivirksomheder? Med afsæt i Digital
Reality projektet, som er støttet af
Industriens Fond, får du indblik i gevinster og udfordringer ved anvendelse
af disse nye teknologier både på fabriksgulvet og i samarbejdet mellem
leverandør og kunde.

ALLE DAGE
09.00 ATEX i virkelighedens verden
10.00 CE-mærkning og risikovurdering
i praksis
11.00 Nyt om maskinsikkerhed og
CE-mærkning

13.00 Krav/ansvar for virksomhedens
maskiner- har I styr på sikkerheden?

15.00 CE-mærkning af maskiner - hvordan
gør man?

14.00 Implementering af kollaborative
robotter (cobots) - er samarbejdet
sikkert?

Læs mere og tilmeld dig på automatikmesse.dk
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VINDEREN AF DIRA
AUTOMATISERINGSPRISEN 2020
KÅRES PÅ AUTOMATIK
Landets bedste inden for automatisering hædres 8. september, når DIRA Automatiseringsprisen 2020 uddeles
på Automatik-messen i Brøndby Hallen. Welltec, VOLA og Juliana Drivhuse er årets nominerede.
Vindere af DIRA
Automatiseringsprisen
2019 Aalborg Universitetshospital - Klinisk
Biokemisk Afdeling
2018 Linak
2017 Intelligent Marking
2016 Welltec
2015 MiR
2014 Trelleborg Sealing
2013 Esben Østergaard
2012 Cabinplant
2011 Thomas Kjellberg
Christensen
2010 VOLA
2009 Højbjerg Maskinfabrik
2008 Haldor Topsøe
2007 Grundfos
2006 John Hesselholt
2005 Finn Hansen

Vinderne af DIRA Automatiseringsprisen 2018, LINAK, i selskab med
adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian
Mikkelsen.
Foto: MCH/Lars Møller.

Automationsbranchens pionerer hyldes, når Automatik-messen 8.-10. september
inviterer inden for i Brøndby
Hallen til tre dage med robotter og automatisering på
programmet.

Ved dette års prisuddeling vil
de nominerede virksomheder, Welltec, VOLA og Juliana
Drivhuse, præsentere deres
automatiseringsløsninger til
en åbningskonference, hvorefter vinderen bliver kåret.

På åbningsdagen uddeles
DIRA Automatiseringsprisen
2020, som er en hæder til
en virksomhed, som har en
god automatiseringshistorie.
Prisen uddeles hvert år til en
virksomhed, som har skabt
en unik løsning eller proces
baseret på robotteknologi og
relateret automatisering.

De nominerede projekter
Welltec, som vandt DIRA
Automatiseringsprisen i 2016,
er denne gang nomineret for
en helt unik robotsvejseløsning til produktion af udstyr
til energisektoren. Løsningen
giver Welltec afgørende
konkurrencefordele på flere
vigtige parametre, hvilket er

med til at sikre, at Welltec kan
fastholde sin position som førende high-tech engineering
partner i energisektoren.
Blandt fordelene ved løsningen er mindre ensidigt, gentagende arbejde, ingen gener
fra giftig røg og høj grad af
sporbarhed af selv den mindste svejsedetalje.

Automatiseringen har gjort, at
VOLA hurtigere kan omstille
sig til nye markeder, samtidig
med at det har højnet produktiviteten. Ved at automatisere
processen er fejlene, der tidligere er sket under manuelle
arbejdsmetoder, fjernet, og
de ansatte har færre tunge
løft og ensformigt arbejde.

En anden tidligere vinder af
DIRA Automatiseringsprisen
er VOLA, som med deres
installation af en flåde af ni
mobile robotter har sat fokus på fleksibilitet og hurtig
omstilling af produktflowet.

Endeligt er Juliana Drivhuse
i Odense nomineret for at
have planlagt og implementeret en avanceret robotcelle,
der forener lagerautomater
med avanceret visionteknologi i en fuldautomatisk pak-

keløsning af delelementer til
drivhuse. Indtil nu har de små
drivhusdele ligget i en stor
pose sammen med de større
dele, som er blevet sendt ud
til kunderne. Efter automatiseringen af processen bliver
delene pakket i rumopdelte
papkasser, der gør oplevelsen bedre og samlingen
langt mere overskuelig for
kunderne.
Vinderen af DIRA Automatiseringsprisen 2020 udvælges
af en jury, der repræsenterer
forskningsinstitutioner, presse, interesseorganisationer

samt industrien. Juryen består i år af Ole Madsen fra
Aalborg Universitet, Laurids
Hovgaard fra Ingeniøren,
Nigel Edmondson fra MADE,
Dorte Martinsen fra BM Silo
og forrige års vinder Tina
Beith Christensen fra Aalborg
Universitetshospital.
Automatik finder sted 8.-10.
september og samler hvert
andet år robot- og automationsbranchen til tre dage med
netværk, vidensdeling og
handel i Brøndby Hallen.
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Vi har set besparelser på 35 procent
i vedligeholdelsesomkostningerne
hos vores kunder
Martin Pock, CEO i 2BM Software

blandt andet grundet de nyeste cloud-baserede teknologier fra SAP,”
udtaler Martin Pock.

Minimal ’nedetid’ i produktionen og
større bæredygtighed med 2BM Software

Moderne softwareløsninger
reducerer omkostninger til
vedligeholdelse og service
2BM Software tilbyder mobile applikationer, der sparer tid og ressourcer til vedligeholdelse i industrien,
hvilket både er en god business case og et miljørigtigt valg.
Af Jens Kisker

M

ange større industrivirksomheder har endnu ikke taget det store
spring ind i den digitale verden, og selvom de har IT-systemer i
virksomheden, så er de sjældent tilgængelige via mobilen og de
er ikke opgraderet og forbundet med de nye løsninger, der kan optimere
og effektivisere vedligeholdelsen af produktionsudstyret, udtaler
Martin Pock, CEO i 2BM Software. ”De fleste industrivirksomheder
har allerede digitale produktions- og lagerstyringssystemer i SAP, men
ikke de nyeste digitale og mobile løsninger, som også giver mulighed
for forudsigelser af nedbrud i produktionskritisk udstyr”.
”Vi arbejder med IoT (Internet of Things) og AI (Kunstig intelligens),
som gør det muligt at forudsige nedbrud i relation til produktion.
Med ’2BM Mobile Work Order’, sikrer vi også, at vedligeholdelse af
produktionsudstyr med mere, sker uden brug af papir, som tidligere
blev printet ud i store mængder. Samtidig opnår man en langt bedre
kvalitet i vedligeholdelsen, som følge af den digitale og mobile adgang til
billede og videodokumentation. Adgangen til sikkerhedsinstruktioner
og manualer giver samtidig vedligeholdelsesmedarbejderen en større
sikkerhed i arbejdet. Besparelserne alene på papir kan løbe op i flere
ton i store industrivirksomheder med mange medarbejdere, der bruger
papir som arbejdsredskab i hverdagen,” fortæller han og tilføjer, at DI’s
mål for både vækst og bæredygtighed frem mod 2030 netop sætter
fokus på reducering af CO2-forbruget i industrien.

Minimal ’nedetid’ i produktionen og større bæredygtighed
Med 2BMs softwareløsninger er det også muligt at tilslutte sensorer
til temperatur-, vibration- eller gasmålinger, der tidligere blev udført
manuelt, nedskrevet og tastet ind i vedligeholdelsesdatasystemet. Med
’2BM Mobile Work Order’ aflæses målingerne automatisk og lægges
ind i det SAP-baserede vedligeholdelsessystem. Hvis det eksempelvis
er nødvendigt at tilse en maskine, når den overstiger en vis temperatur,
så kan software-løsningen automatisk oprette en notifikation/alarm,
der sendes til ’2BM Mobile Work Order’-applikationen og en SMS til
den vedligeholdelsesansvarlige. Det skaber yderligere klarhed, hvornår
produktionsudstyr skal udskiftes og/eller tilses, når man samtidig
anvender AI til at forudsige tilstanden i produktionsudstyret.
”Det er også en del af FNs verdensmål at producere mere bæredygtigt ved eksempelvis at udskifte produktionsudstyr sjældnere,
hvis ikke det er nødvendigt, og dermed nå endnu et skridt mod en
mere bæredygtig verden inden 2030. Desuden er flere korrekte data
i virksomhedens SAP-system med til at sikre en effektiv produktion,
hvor der er minimal ’nedetid’ i produktionen og en optimal udnyttelse af udstyret med brug af færre vedligeholdelsesressourcer,”
forklarer Martin Pock. Han nævner også, at det gælder om at
komme i gang med de nye software-løsninger, som er langt lettere
at sætte i drift og anvende end for blot et par år siden. ”Mange
industrivirksomheder har ældre IT-systemer, som de fleste ikke
tror er kompatible med 2BM Software – men det er ikke tilfældet,

2BM Mobile Work Order er en brugervenlig standardløsning, der består af en mobilapplikation,
et dashboard, digitale tjeklister og et IoT-modul.
Bygget til mobil- og brugervenlig interaktion med
SAP PM/CS og perfekt til enhver, der er involveret
i produktionsvedligeholdelse og service.
Med 2BM Mobile Work Order-pakken har du
værktøjer til at klare enhver udfordring, uanset
om det er at slippe af med kuglepen og papir eller
anvende IoT og AI-dataassisterede beslutninger.
Læs mere på www.2bmsoftware.com

Digital vedligeholdelse benyttes af mange
store virksomheder rundt om i verden

Satser på ’download/install’-løsning til virksomheder
”Samarbejdet mellem produktionsafdelingen og IT-afdelingen er ikke
altid optimalt. Produktionen vil have noget, der virker i næste uge, mens
IT-afdelingen er fokuseret på strategiske og fremtidssikrede løsninger,
der skal implementeres over en længere periode. Ledelsen ser på omkostningerne, og ønsker ikke yderligere investeringer i nye IT-løsninger til
produktionsvedligehold, der påvirker produktionsomkostningerne på
kort sigt. Dette kan sætte en stopper for virkelysten hos virksomhedens
ledelse i forhold til at indføre nyt software til vedligehold.
2BM Soft ware arbejder med meget fleksible og brugervenlige
standard software-løsninger, der kan implementeres langt hurtigere
end tidligere - også selvom man anvender et SAP-system. ”Vores mål
er en ’download & install’-løsning til erhvervslivet, som man kender
det fra at downloade en app til sin telefon. En løsning hvor man kan
gå i gang med det samme, uden at læse manualer, vente på installation
eller modtage undervisning. Det gælder om at kunne implementere
løsningerne hurtigt og effektivt i samråd med forretningen, brugerne
og IT. Men samtidig skal man kunne tage hensyn til eventuelle nye
behov, der kan opstå i løbet af idriftsættelsesfasen, så udgifterne ikke
løber løbsk, og systemet er helt tilpasset og let at tage i brug,” siger
Martin Pock.
Stor interesse for 2BMs løsninger over hele verden
2BM Software leverer løsninger til virksomheder i Danmark, men også
i udlandet er der stor interesse for software-løsningerne til vedligeholdelse, opsamling og behandling af data, der kan optimere produktionen
og sikre optimal udnyttelse af ressourcerne i virksomhederne.
Blandt kunderne herhjemme er LEGO og Royal Unibrew, men
også i udlandet har meget store virksomheder som blandt andet
HeidelbergCement, Mitsubishi Chemical og CapitaLand gavn af
systemerne til vedligeholdelse af produktionsudstyr med mere.
”Vi har set besparelser på 35 procent i vedligeholdelsesomkostningerne hos vores kunder, og vi leverer optimerede standardløsninger,
som dækker omkring 80 procent af virksomhedernes behov, hvor de
sidste 20 procent er kundespecifikke behov, der kan implementeres
hurtigt og effektivt.
Man kan altså få virksomhedsspecifi kke behov dækket, men
stadig tage udgangspunkt i en standardløsning som kontinuerligt
opdateres og tilføjes nye funktioner, og hvor IT ikke skal bekymre
sig som om, at vedligeholde en egenudviklet løsning til SAP,” siger
Martin Pock. Samtidig understreger han også, at en del traditionelle
industrivirksomheder kan få et problem med rekruttering af yngre
medarbejdere i fremtiden, hvis ikke de tilbyder brugervenlige og
mobile soft ware-løsninger, som svarer til det de unge er vant til
fra deres egne mobiltelefoner. I USA er der statistikker der viser,
at yngre og velkvalificerede medarbejdere overvejer at forlade en
arbejdsplads, hvis de digitale arbejdsredskaber ikke er attraktive,
opdaterede og brugervenlige.
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Elektrikerlærlinge

– det er da kun for autoriserede el-installatører?
Ja. Og nej. For sådan var det en gang. Gennem generationer har lærlinge været forbeholdt de autoriserede el-installatører. Men ikke
længere! Og i dag er der således åbnet op for, at endnu flere virksomheder kan ansætte lærlinge. Vel at mærke uden autorisation.

Af Rikke Kokholm

D

et er der imidlertid ikke noget nyt i. For sådan har det rent faktisk
været siden 2015, hvor en ny, modulbaseret elektrikeruddannelse
så dagens lys. Alligevel er der stadig mange virksomheder, der
ikke er bekendt med dette – ligesom de heller ikke ved, at de har
mulighed for at skræddersy et individuelt uddannelsesforløb der
matcher virksomhedens behov 100%, og på den måde praktisk talt
kan designe deres egen elektriker.
Det er fagforbundet Dansk El-Forbund og installatørernes organisation Tekniq Arbejdsgiverne, der står bag den relativt nye uddannelse.
Og en af dem, der har haft en finger med i spillet er Benny Yssing,
næstformand i Dansk El-Forbund:
”Det var et tiltag der forandrede meget, og som samtidig åbnede op for
en masse nye muligheder for vores medlemmer. Således oplevede vi, at den
klassiske installationsbranche uddannede langt de fleste lærlinge – nemlig
godt 65% – mens industrien rent faktisk aftog rigtig mange af dem.”
For at kunne følge med den stigende efterspørgsel især fra landets
industrivirksomheder, var det derfor ifølge Benny nødvendigt at
re-tænke elektrikeruddannelsen, så den blev mere tidssvarende.
”En simpel ting som at mange industrivirksomheder primært
beskæftiger sig med maskiner, var nok til man ikke var berettiget til
at ansætte lærlinge. Samtidig stod man i det dilemma at man med den
oprindelige elektrikeruddannelse var sikret en god grunduddannelse,
men manglede netop den specialisering som mange industrivirksomheder søgte og som ville kunne tilføre dem en enorm værdi.”
I samme åndedrag er der stadigt flere virksomheder, der har valgt at
specialisere sig for at kunne klare sig i den stigende konkurrence – og
det har stillet helt nye krav til tidens elektrikere!
”Elektrikerbranchen oplever en konstant strøm af nye teknologier
og nye produkter, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at have

elektrikere der er klædt på til dette. Og det bliver de i allerhøjeste grad
med den nye uddannelse fra 2015,” fortæller Benny Yssing.
Fra 5 specialer til 28 moduler
Ud over at have fjernet autorisationskravet fra langt de fleste moduler
i den nye elektrikeruddannelse fra 2015, har man også nedlagt de
oprindelige fem specialer og i stedet erstattet dem med hele 28 forskellige
moduler, der for manges vedkommende hylder den nyeste teknologiske
udvikling og dermed ikke tidligere har været en del af den oprindelige
elektrikeruddannelse. Det er for eksempel moduler som Robot-elteknik, Vedvarende energiløsninger og Intelligente bygningsinstallationer. Disse moduler kan sammensættes til en unik og specialiseret elektrikeruddannelse, der både kan matche lærlingens egne og
virksomhedens ønsker. Det skyldes ikke mindst at el-arbejdet i dag
i højere grad end tidligere er specialiseret, og derfor er der mere end
nogensinde behov for en tidssvarende uddannelse.
”Med den nye uddannelse har vi samlet den grundlæggende viden
i starten af uddannelsen efterfulgt af muligheden for at specialisere sig
i den ønskede retning,” forklarer Benny, og han fortsætter:
”Ønsker man eksempelvis at servicere tankstationer, er det oplagt
at kombinere grunduddannelsen med moduler indenfor automatik
og netværk,” forklarer Benny og henviser i samme åndedrag til hjemmesiden elektrikerudannelsen.dk, hvor man let kan danne sig et
overblik og elektrikeruddannelsens moduler og muligheder. Hvert
modul varer 4 uger og man skal som minimum vælge 4 moduler.
Få nøglemedarbejdere med kompensation
Drømmer man om at ansætte en elektrikerlærling er det nemmere i
dag end nogensinde. Som virksomhed skal man blot godkendes via
den digitale selvbetjening på EVUs hjemmeside. Det tager blot en halv
times tid at udfylde og godt 10 arbejdsdage at få godkendt. Så er man

med! Og der er ikke alene kompetencer og fremtidssikring i udsigt for
de virksomheder, der vælger at gå denne vej, fortæller Benny:
”Alle virksomheder der ikke tidligere har haft praktikpladser, vil i
2020 modtage helt op til 90% i lønkompensation, hvorimod virksomheder der allerede har lærlinge, modtager 75% mens virksomheder
med korte uddannelsesaftaler modtager 45% i lønkompensation. Det
skyldes trepartsaftalen om at give ekstraordinær hjælp til lærlinge og
elever og en økonomisk håndsrækning til virksomheder, der ansætter
nye lærlinge.”
Det betyder på godt dansk, at man kan få dækket næsten alle udgifter, hvis man vælger at ansætte en elektrikerlærling i sin virksomhed
inden årets udgang. Samtidig vil man ved at ansætte en specialdesignet
lærling, også få en medarbejder, der er som skabt til virksomheden. En
medarbejder, med et enormt kendskab til virksomheden, hvilket ikke
alene kan være et enormt incitament for virksomheden, men også for
lærlingen. Og netop nu er der masser af håbefulde unge som ældre,
der venter på en lærlingeplads. Så hvad venter du på?

Foto: Henrik Bjerregrav

ANNONCE

ÉN UDDANNELSE
– MANGE MULIGHEDER

Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad
specialiseret arbejdskraft. Den nye elektrikeruddannelse sikrer din fremtid i en teknisk branche
i en rivende udvikling og med masser af
jobmuligheder.

At være elektriker i dag indebærer ofte mange andre elementer end
at sætte lamper op på en byggeplads eller at montere kabler. Indtil d. 1.
august 2015 bestod uddannelsen af fem specialer, men i dag er de specialer erstattet af 28 vidt forskellige moduler. En lærling vil typisk vælge
4-5 moduler i løbet af uddannelsen. Det kan være forskellige nicher, man
specialiserer sig i, eller det kan være moduler, som gradvist bygger mere
viden ovenpå samme faglige område. Blandt modulerne er mange, som
ikke tidligere har været en del af elektrikeruddannelsen. For eksempel:
’Vedvarende energiløsninger’, ’skibsinstallationer’, ’cleantech’ og ’robot-elteknik’ for blot at nævne et par eksempler. Det er blandt andet derfor, at vi kalder det for: ’Én uddannelse – mange muligheder’.
Den nye elektrikeruddannelse er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,
der består af en kombination af skoleperioder og praktik. Du vælger selv,
sammen med din virksomhed, hvad du vil specialisere dig i. På den måde
skaber du en uddannelse, der er målrettet dit drømmejob eller videre
karriere. Du bestemmer selv – mulighederne er uendelige.
- Der er stor forskel på opgavetyperne for en elektriker i dag. Vores medlemmer kommer fra vidt forskellige brancher, og det har fået os til at
skræddersy en mere attraktiv uddannelse - både for virksomhederne og
for lærlingene, siger Jørgen Juul Rasmussen, der er forbundsformand hos
Dansk El-Forbund, som sammen med installatørernes organisation TEKNIQ står bag den nye elektrikeruddannelse.

I dag er omkring halvdelen af alle elektrikere ansat i virksomheder i industrien. Derfor mener Dansk El-Forbund ikke, at det længere giver mening
blot at have fem specialer, som hører en tid til, hvor elektrikere typisk blev
uddannet hos de klassiske elinstallatører.
Dansk El-Forbunds ambition er at ændre på, at 87 % af alle lærlinge indtil
nu er blevet uddannet som den klassiske installationselektriker.
- Det var oplagt for os at gennemgå elektrikeruddannelsen i forbindelse
med regeringens erhvervsuddannelsesreform og se på, hvad industrien
og dermed vores medlemmer efterspørger. Industrien har brug for specialiseret arbejdskraft, og da autorisation i de ﬂeste tilfælde ikke længere er
nødvendigt med den nye elektrikeruddannelse, har også virksomheder i
industrien masser af interesse i og muligheder for at uddanne ﬂere lærlinge, siger Jørgen Juul Rasmussen.
Med den nye uddannelse håber Dansk El-Forbund, at endnu ﬂere unge vil
få øjnene op for elektrikerfaget, og at ﬂere virksomheder vil byde til med
praktikpladser.
- Jeg er selv uddannet elektriker, og det er et fag, hvor det er relativt let at
få job, fordi efterspørgslen er stor. I fremtiden forventer vi endnu mere produktion i Danmark, så der er et væld af forskellige jobmuligheder og masser af fremtid i faget. Dygtige elektrikere er eftertragtede både i Danmark
og i udlandet, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen.

Læs meget mere på www.eletrikeruddannelsen.dk her kan du både se, hvad du kan gøre, hvis du gerne vil være elektriker. Virksomhederne kan hente mere
Dansk El-Forbund
TEKNIQ
står bag
denhvordan
nye elektrikeruddannelse.
Læs megetkan
mere
på www.eletrikeruddannelsen.dk,
hvor du kan se, hvad du skal
information
om denog
nye
uddannelse
og se,
de sammen med lærlingene
skræddersy
det rette forløb.

gøre, hvis du gerne vil være elektriker. Virksomhederne kan hente mere information om den nye uddannelse og se, hvordan de sammen med lærlingene

Læs
meget meredet
på rette
www.eletrikeruddannelsen.dk
her kan du både se, hvad du kan gøre, hvis du gerne vil være elektriker. Virksomhederne kan hente mere
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forløb.
information om den nye uddannelse og se, hvordan de sammen med lærlingene kan skræddersy det rette forløb.
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Integratorleddet
automatiserer Danmark
Den nye danske politiske robotstrategi rummer positive indslag, men mangler forståelse for
integratorernes afgørende betydning for automatiseringen af industrien, mener DIRA.
Af Peter Klar

I

februar udsendte Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks
første nationale robotstrategi, som skal understøtte, at Danmark
udnytter potentialet i robotteknologi gennem uddannelse, forskning
og innovation.
Strategien er blevet modtaget med en kombination af glæde og let
forbehold af det danske robotnetværk DIRA, som har både udviklere,
leverandører, slutbrugere, uddannelsesinstitutioner og myndigheder
blandt medlemmerne.
”Som udgangspunkt er det positivt, at politikerne har fokus på
vores branche. Strategien viser, at politikerne er klar over, hvilken positiv indflydelse robotteknologi har på det danske samfund, fordi den
øger vores virksomheders konkurrenceevne gennem automatisering.
Vores anke er, at strategien handler for meget om universiteterne,
GTS’erne (Godkendt Teknologisk Service, red.) og slutkunderne og
ikke i tilstrækkelig grad tager hånd om det nødvendige bindeled
mellem forskning og GTS’erne på den ene side og den fysiske installation af robotløsningerne ude hos slutkunderne i industrien på den
anden side. Det bindeled består af det, vi kalder integratorer, og de
udgør størstedelen af vores medlemmer,” siger formand for DIRA,
Kim Reeslev.
Bedre garanti med konventionel teknologi
Hans pointe er, at der ikke ville ske automatisering med robotteknologi
i Danmark, hvis ikke det var for integratorleddet.
”Ingen slutkunder i industrien tager ny robotteknologi udviklet
på et universitet og installerer det direkte i en 24/7 produktion. Det

Integratorleddet tager
konventionel, gennemprøvet
teknologi, der er på
markedet, og binder det
sammen, så en slutkunde
i industrien bliver
automatiseret
er integratorleddet, som automatiserer Danmark. Integratorleddet
tager konventionel, gennemprøvet teknologi, der er på markedet, og
binder det sammen, så en slutkunde i industrien bliver automatiseret.
Integratorleddet kigger ikke først i retning af forskningsmiljøerne,
men ser altid på, hvad der er på markedet i forvejen, og hvordan det
kan bruges bedst muligt. På den måde kan integratorleddet som
leverandør bedre give en troværdig garanti for driftssikkerheden i
en ny løsning.”
Integratorer og forskere skal forstå hinanden bedre
Integratorleddet og forskningsmiljøet har behov for at lære hinanden

bedre at kende, mener Kim Reeslev.
”Mange af vores medlemmer har eksisteret i 15-20 år og
har en meget stor viden om, hvordan man automatiserer, men
de mangler viden om, hvad der foregår i universitetsmiljøet.
Omvendt mangler forskningsmiljøet på universiteterne bestemt
flair for, hvad industrien egentlig efterspørger. Der mangler lidt
en gensidig indsigt og forståelse. Lidt fortegnet kan man sige, at
integratorerne ikke rigtig tror, at de kan bruge det, der kommer
fra universiteterne, mens universiteterne i for høj grad undlader
at benytte eksisterende standardteknologier i deres forskning.
Jo bedre integratorer og forskere forstår hinanden, jo større er
sandsynligheden for, at vi får nye robotløsninger, der kan benyttes
i 24/7 produktion.”
Tilbagegang i salg af industrirobotter
Ifølge et af de 11 fokuspunkter i den nye nationale robotstrategi skal det
undersøges, hvilke barrierer der gør det vanskeligt for særligt små og
mellemstore virksomheder at investere i robotteknologiske løsninger.
Det glæder man sig over i DIRA, ikke mindst i lyset af, at seneste
statistik fra den internationale organisation for robotteknologi IFR
viste en tilbagegang i det danske robotsalg fra 800 styk i 2017 til 673
i 2018. Tallet for 2019 kendes ikke endnu.
”Det er vigtigt, at vi forpligter os til at gøre det nemmere for danske
virksomheder at investere i automation. Tilbagegangen er et wake
up call og en påmindelse om, at vi ikke må hvile på laurbærrene. Vi
har hidtil ligget højt på ranglisten over robottæthed, men hvis ikke
vi strammer os an, kan vi inden for få år blive overhalet af lande, vi
normalt ikke sammenligner os med.”
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DIRA står for 'Danish Industrial Robot Association' og blev stiftet i
1982. DIRA har i dag mere end 185 medlemsvirksomheder, som har
mere end 40.000 medarbejdere i Danmark og over 600.000 medarbejdere globalt. DIRA er et aktivt netværk for udviklere, leverandører,
aftagere, slutbrugerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og
myndigheder med interesse for robotteknologi.
Se mere på www.dira.dk

”Det typiske billede er, at de mennesker, der er blevet erstattet af
robotter, bliver i virksomhederne, men i andre funktioner,” siger
formand for DIRA, Kim Reeslev.

Pt. er Danmark på en global sjetteplads, når det gælder robottæthed
– antal industrirobotter pr. 10.000 medarbejdere.
Til gengæld er Danmark kun på 30. pladsen målt på vækst i robottæthed 2014-2018 (6 procent), hvorfor Danmark kan se frem til at
blive overhalet på robottætheden, hvis ikke vi vender udviklingen.
God robot-fremtid i vente
Kim Reeslev tror dog på, at Danmark har en stærk robot-fremtid
foran sig.
”Robotter bliver blandt andet vigtige for den grønne omstilling,
men det er faktisk kendetegnende i dag, at der er robotpotentiale i
alle brancher. I dag ser vi robotter i brancher, som for fem år siden
pure afviste, at det ville ske.”
”Vi må også tage hatten af for alle de nye robotbaserede startups, som i disse år kommer fra universitetsmiljøerne. Det er dybt
imponerende – specielt i et velfærdsland som Danmark, hvor
studerende jo principielt bare kan gå ud på markedet og få et job
med god, fast løn.”
SMV’er vågner op nu
De små og mellemstore virksomheder er tilbageholdne med at investere
i automation, men når det nu skal være, er Danmark i DIRA’s øjne et
af de bedste lande at være robot-udfordret i.
”Dansk erhvervsliv består jo af cirka 98 procent små og mellemstore virksomheder, så der er stadig et pænt robot-efterslæb ude hos
SMV’erne. Men i DIRA ser vi stadig flere tegn på, at SMV’erne vågner
op nu. Dels fordi mange lader sig inspirere af større virksomheder,
dels fordi Danmark er et eksportland, så der er ingen vej uden om
automatisering, hvis vi vil bevare vores konkurrenceevne.”
Ekspansion med robotter
”I Danmark er vi også begunstigede af, at vores faglige organisationer
har omfavnet potentialet i robotter og teknologi. Vi skal ikke længere
væk end syd for grænsen, før faglige organisationers syn på robotter
er helt anderledes.”
Danmarks AMU-system, der gør det billigt for virksomheder at
opgradere ufaglærte medarbejdere, er også en vigtig faktor i industriens
automatisering, mener Kim Reeslev.
”Hvis du kun leder efter eksempler på, at robotter har gjort mennesker overflødige, kan du sagtens det. Men det typiske billede er
faktisk, at de mennesker, der er blevet erstattet af robotter, bliver i
virksomhederne, men i andre funktioner. De slipper måske for ensidigt
gentaget arbejde og bliver måske opgraderet til maskinpasser i stedet,
fordi virksomheden er ekspanderet gennem automatisering og stadig
har brug for dem.”
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Juliana Drivhuse og VOLA, fortælle om deres løsninger.
Welltec er nomineret for en
robotsvejseløsning til produktion af udstyr til energisektoren,
mens Juliana Drivhuse har
planlagt og implementeret en
avanceret robotcelle, der forener
lagerautomater med avanceret
visionteknologi i en fuldautomatisk pakkeløsning af delelementer til drivhuse. Indtil nu har de
små drivhusdele ligget i en stor
pose sammen med de større
dele, som er blevet sendt ud til
kunderne. Efter automatiseringen af processen bliver delene
pakket i rumopdelte papkasser,
der gør oplevelsen bedre og
samlingen langt mere overskuelig for kunderne.
Den sidste nominerede er VOLA,
som har installeret en flåde af
ni mobile robotter og dermed
sat fokus på fleksibilitet og hurtig omstilling af produktflowet.
Automatiseringen har gjort, at
VOLA hurtigere kan omstille sig
til nye markeder, samtidig med
at det har højnet produktiviteten.

Foto: MCH/Lars Møller

HOLOLENSES, 3D-PRINT OG
TRACKING: FIND FREMTIDEN
PÅ AUTOMATIK

Automatik-messen er klar med et spændende konferenceprogram,
når messen åbner i Brøndby Hallen 8.-10. september.
De besøgende kan se frem til at hente værdifuld viden om emner
som Industri 4.0, AI, robotter og maskinsikkerhed.
Når automations- og robotmessen Automatik åbner i Brøndby
Hallen 8.-10. september, bliver
der masser af ny viden og inspiration at hente. Messen byder
på udstillere fra en lang række
førende virksomheder fra branchen, ligesom de besøgende får

Carsten Schøler Lass,
Head of sales, ansvarlig for
Robotics-afdelingen i Bila A/S
Udstiller på
UDSTILLING & KONFERENCER

8. - 10. SEPTEMBER 2020

mulighed for at udbygge deres
viden ved en række konferencer,
hvor emnerne spænder fra
Industri 4.0 til maskinsikkerhed.
Automatiseringseliten hyldes
Danske robotløsninger stormer
frem, og allerede på messens

åbningsdag kan de besøgende
lade sig inspirere af landets
bedste inden for automationsløsninger, når DIRA Automatiseringsprisen 2020 uddeles. I
forbindelse med uddelingen af
prisen bliver det muligt at høre
de tre nominerede, Welltec,

Teorien hentes ned på
produktionsgulvet
Blandt messens øvrige konferencer om robotter og nye teknologier kan de besøgende se frem
til at blive helt opdateret på den
nyeste viden om Industri 4.0.
Administrerende direktør i
Beckhoff Automation ApS
Michael Nielsen har været med
til at sammensætte et interessant program, som blandt andet
byder på et indlæg om Digital
Manufacturing, hvor DTU og
LEGO fortæller om, hvordan man
går fra 3D-print af prototyper til
at kunne producere objekterne
lynhurtigt i virkeligheden.
Dagen efter kan de besøgende
opnå større indsigt i track and
trace inden for sporbarhed, når
FractureCode fortæller om de
nye EU-regulativer inden for
sporbarhed lige fra produktion til
slutbruger. I oplægget kommer

FractureCode ind på, hvad der
skal til, hvor svært det er, og
hvad man helt konkret skal gøre
for at komme i gang. Endeligt
bliver der også mulighed for
at deltage i en konference om
Digital Reality, hvor Virsabi og
DTU fortæller om, hvordan virtual, augmented og mixed reality
bliver brugt i danske industrivirksomheder ved hjælp af eksempelvis HoloLens, smartphones,
tablets og VR-briller.
- Målet med vores konferenceprogram inden for Industri 4.0
har været at sammensætte et
program, hvor vi forsøger at
bringe teorien ned på produktionsgulvet, så folk mere konkret
kan se, hvad man får ud af at
digitalisere. Desuden er det hele
sådan sammensat, at konferencerne på Automatik er forholdsvis korte og koncentrerede, og
dermed giver det de besøgende
mulighed for både at komme
rundt på messen og samtidig
nå at deltage i et par konferencer og dermed tilegne sig flere
former for nyttig viden, fortæller
Michael Nielsen og understreger
samtidig, at det hele naturligvis
foregår i trygge rammer:
- Det at mødes ansigt til ansigt
giver simpelthen så meget, så jeg
vil opfordre folk, der har lyst og
føler sig trygge, til at møde op.
Vi skal have respekt for corona,
men hvis vi skal holde liv i vores
virksomheder, erhvervsliv og ikke
mindst vores eksport, så bliver
vi nødt til at komme ud og
møde hinanden, understreger
Michael Nielsen.
Automatik finder sted 8.-10.
september og samler hvert andet
år robot- og automationsbranchen til tre dage med netværk,
vidensdeling og handel
i Brøndby Hallen. ■

Vi har som mange andre været udfordret med at
besøge vores kunder under COVID-19, så med Automatik-messen får vi en fantastisk mulighed for at komme ud
og tale med vores kunder, potentielle nye og ikke mindst
mulige samarbejdspartnere.

Man kan simpelthen ikke sidde derhjemme og kigge
ud ad vinduet og få en fornemmelse af, hvad der sker i
branchen. Vi er nødt til at komme ud og opleve alle de
nye teknologier og hente noget ny viden, så vi fortsat
kan have en finger på pulsen.

Det at kunne møde folk fysisk i øjenhøjde og fremvise
vores mange produkter og nyheder glæder vi os rigtig
meget til. Face to face-mødet mødet er ekstremt vigtigt
både i forhold til kommunikationen og relationen, men
ligeledes for at være i stand til at vise robotternes
mange muligheder.

Desuden tror jeg på H2H - human to human:
At mennesker handler med mennesker. Det har aldrig
været vigtigere at pleje sine relationer, end det er nu,
så jeg glæder mig enormt meget til at komme ud og
netværke med både nye og eksisterende kunder og
leverandører på Automatik.

Peter A. Dahlgaard,
Area sales manager,
Sihm Højtryk
Besøgende på
UDSTILLING & KONFERENCER

8. - 10. SEPTEMBER 2020
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MITSUBISHI-ROBOT FJERNER FLASKEHALS
I CORONATEST

Med en enkel og kreativ proces kan Statens Serum Institut eliminere en flaskehals i deres tests
af blodprøver og undgå slidsomt, manuelt arbejde. Thomas Andreasen fra Andreasen Robotics ApS
har udviklet løsningen på rekordtid, og Hans Følsgaard A/S, som udstiller på Automatik-messen
8.-10. september, har leveret den hurtige og pålidelige ledarmsrobot fra Mitsubishi Electric.
Med en lynhurtig bevægelse
plukker den hvide robotarm et
spinkelt prøveglas med en blodprøve og drejer elegant glasset
et par omgange foran en stregkodelæser. Med stor præcision
placerer robotten det lille glas i
en holder, hvorefter den trækker glassets røde plastichætte
af, som bliver smidt ned i en
opsamler. Herefter placerer
robotten det åbne glas i et rack
på en position, som nu er strengt
koordineret med stregkoden
på glasset.
- Klargøringen af blodprøverne
skulle tidligere udføres manuelt,
og det var et slidsomt og trivielt
job, hvor det blandt kunne være
meget bøvlet at få trukket plastichætterne af prøveglassene,
fortæller Thomas Andreasen,
indehaver af Andreasen Robotics
ApS og manden bag den nye
robotløsning.

Flemming Blauert,
Produktchef,
AVN Teknik
Udstiller på
UDSTILLING & KONFERENCER

8. - 10. SEPTEMBER 2020

- Nu bliver kapaciteten forøget
dramatisk, fejlrisikoen reduceres,
og den manuelle proces bliver
overflødig, uddyber han.
For den uindviede foregår processen ikke alene uhyre præcist men også meget hurtigt.
Aflæsningen af stregkoden,
afmonteringen af hætten og
placeringen i det sorte rack sker
meget smidigt og på et øjeblik,
og alligevel kører Mitsubishi-robotten slet ikke med speederen i
bund – faktisk kører den kun på
en tredjedel af den maksimale
hastighed.
Kompliceret proces i kamp
med tiden
Når en virus bliver til først en epidemi og dernæst en pandemi,
skal der tages mange beslutninger på meget kort tid. Det stod
hurtigt klart, at testkapaciteten
hos blandt andet Statens Serum
Institut skulle sættes i vejret, og

en donation fra Novo Nordisk
Fonden gjorde det muligt at
optimere flere led af proceduren.
Valget faldt på Andreasen Robotics som udvikler af en løsning til
klargøring af testglas.
- Det var en stor udfordring at
udvikle en robotløsning til en
kompliceret proces, navnlig fordi
det skulle ske under et stort
tidspres. Hver dag tæller, når
der raser en pandemi, og det
lykkedes os at få udviklet og
fremstillet en fuldt fungerende
løsning på fem-seks uger, hvad
der i denne branche er meget
hurtigt. En af grundene til, at
det lykkedes, var vores valg af
en standardrobot fra Mitsubishi,
fortæller Thomas Andreasen.
Standard betyder ikke basis
i dette tilfælde. Det betyder
tværtimod stor pålidelighed,
meget lange serviceintervaller
og stabil drift bare døgnet rundt.
Mitsubishi-robotten kører med
Andreasens ord i
cirkler, og derfor
var en Mitsubishi-ledarmsrobot
det oplagte valg.
Det blev en såkaldt SCARA-robot, der rent
formelt hedder
RH-3FRH5515-D.
Bag den lange
betegnelse gemmer der sig en
arbejdshest, der
nu sætter fart på
en central test-

Automatik er yderst populær blandt både udstillere
og besøgende, fordi det er en fagmesse i ordets bogstaveligste forstand. Her møder du besøgende, der går
målrettet efter at undersøge nye produkter og automatiseringsløsninger. De fleste har en teknisk baggrund
og repræsenterer alle brancher i dansk industri, og vi
bruger messen til at skabe værdifulde relationer til
indkøbere, maskinbyggere, udviklere og andre fagfolk
og beslutningstagere.
Muligheden for at besøgende kan undersøge vores
produkter fysisk giver en helt anden oplevelse
end et online webinar.

procedure hos Statens Serum
Institut.
Ledarmsrobotten er monteret og
indkapslet i et specialdesignet
kabinet, og uden for kabinettet
sidder et Mitsubishi betjeningspanel og et nødstop. Men i drift
stopper robotten af sig selv, når
der skal skiftes prøver.
- En robotløsning skal være
indkapslet under drift, men her
har vi erstattet den ene væg i
kabinettet med lyssensorer, der
reagerer og stopper robotten
øjeblikkeligt, hvis så lidt som en
lillefinger gennembryder sensorstrålerne, forklarer Thomas
Andreasen og tilføjer:
- Det har så den ekstra fordel,
at operatørerne bare kan række ind i kabinettet, når de skal
tilføre nye blodprøver og tage de
sorterede blodprøver ud til videre analyse. De skal ikke slukke
robotten eller åbne en sikkerhedslåge, men rækker ganske
enkelt ind gennem sensorerne.
En favorit blandt
produktionsvirksomheder
Det er Hans Følsgaard A/S i
Køge, der har leveret Mitsubishi
Electric ledarmsrobotten og
betjeningspanelet til Andreasen Robotics. Her kan teknisk
chef Carsten Olesen kun nikke
genkendende til Thomas Andreasens beskrivelse af, hvorfor
denne typer robotter har hørt til
blandt de foretrukne i produktionsvirksomheder gennem mere
end tre årtier.

- Servokontrollen og armkonstruktionen er hemmeligheden
bag den meget præcise og
ekstremt hurtige drift, som robotterne tilbyder. Andreasen Robotics har sat hastigheden ned til
en tredjedel af det maksimale
og skruet accelerationen ned til
det halve for at sikre maksimal
pålidelighed og skånsom håndtering af de dyrebare prøveglas,
og alligevel er løsningen rigeligt
hurtig til formålet, fortæller Carsten Olesen.
Den innovative robotløsning
er allerede testet og installeret
hos Statens Serum Institut, hvor
den skal hjælpe med at sætte
yderligere fart på mængden
af analyser i forbindelse med
coronavirus. Robotten reducerer
generelt det manuelle arbejde
med analyser af blodprøver, og
er derfor en integreret del af
Statens Serum Instituts analyseproces – uanset hvad der skal
analyseres.
Robotleverandøren, Hans Følsgaard A/S, udstiller på Automatik
2020, hvor de medbringer en ny
type robot fra Mitsubishi i form af
den nye Mitsubishi cobot RV5AS, Melfa assista. ■

Automatik er en af de klart vigtigste danske messer
for LINAK. Messen giver os en unik mulighed for at vise,
hvilke løsninger vi arbejder på, og hvad fremtiden bringer
inden for elektrisk aktuatorteknologi.

John Lund,
Key Account Manager,
LINAK Danmark A/S
Udstiller på
UDSTILLING & KONFERENCER

8. - 10. SEPTEMBER 2020

På messen ved vi, at vi får værdifulde input fra de besøgende om eksempelvis automatisering og datakommunikation, som vi kan bruge til at udvikle de løsninger, som
markedet efterspørger.
Automatisering, robotter og AGV’er er et stort fokusområde for os, og vi deltager på messen for at tage temperaturen på feltet og mulighederne i Danmark. Vi glæder os til
den 8.-10. september

UDSTILLING & KONFERENCER
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TrygtMØDE
MCH gennemførte 13. - 16. august design- og interiørmessen Formland, den første
messe siden nedlukningen i marts. Det skete under tryghedskonceptet TrygtMCH
og samlede i alt 6.500 indkøbere og udstillere.
TrygtMCH blev særdeles godt modtaget, og kan opleves på Automatik-messen
i Brøndby Hallen som TrygtMØDE.
Grundprincipperne er antal, afstand, adfærd og hygiejne – som du kan læse
mere om på siden overfor.
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AUTOMATIK
COVID-19-KONCEPT
Med et nyt covid-19-koncept for Automatik
passer vi på dig og dine kolleger:

Messeaktivitet er omfattet af Erhvervsministeriets retningslinjer
pr. 14. maj 2020. Det betyder, at messer som et fagligt indkøbscenter
er omfattet af regelsættet for indkøbscentre og stormagasiner, hvor der
skal være et minimumsantal kvadratmeter pr. person på såvel standene
som på hele messen.

Før messen

Messen

• Gæsterne fordeles jævnt
(ankomsttidspunkt
vælges ved registrering)
• Gæsterne modtager
praktiske informationer
forud for besøget
• Gæsterne opfordres til
at downloade appen
smitte|stop
• Gæsterne opfordres til at
blive testet, hvis man har
været i områder med
potentiel risiko for smitte
• Tag ikke på Automatik ved
symptomer på sygdom

• Fokus på rette antal gæster
og udstillere i hallen (jf. myndighedernes anbefalinger)
• Messen opbygges efter
gældende anbefalinger
– alle stande er 12 m2
• Brede gange (4 meter) skal
sikre plads til gæsterne
• Hygiejnestationer og
ekstra rengøring
• Påmindelser om afstand
og hygiejne
• Tryghedskontrakt med
udstillere sikrer antal,
afstand og hygiejne
• TrygtMøde-guider på
messeområdet
• Mundbind af type II vil være
tilgængelige på messen
som et supplement til dem,
der ønsker det

Indgang
• Gæsterne fordeles ved
tre indgange
• Tællere sikrer det rette
antal gæster i hallen og
ved konferencerne
• Synlig information med
råd om antal, afstand
og hygiejne

Konferencer
• Gennemføres i Idrættens
Hus tilpasset de gældende
anbefalinger

Afrejse
• Ved eventuel spidsbelastning
guides gæster til rette
udgang fra messen

TRYGT
MØDE
ANTAL · AFSTAND · HYGIEJNE
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Hvor hårdt må en maskine
slå til et menneske?
Når kollaborative robotter skal arbejde side om side med mennesker uden et sikkerhedshegn til at
adskille menneske og robot, er menneskets sikkerhed det vigtigste fokusområde. Hvornår maskinens
kraft er farlig og ufarlig afhænger af mange ting. Det skal der nu udvikles en standard for.

E

n kommende standard skal sætte acceptable grænser for fx den
maksimale kraft fra en robot på en given legemsdel, og den maksimalt tilladte aflevering af energi i fx et slag. Et tryk på 1 Newton
kan være uden problemer, hvis det er på menneskets skulder, men hvis
det er i øjet, er det ikke acceptabelt. 1 Newton på en nål, kan også være
helt uacceptabelt, medmindre man fx vil tage en blodprøve. Derfor er
begrebet ”ufarlig kraft” inden for maskinsikkerhed afhængig af flere ting.
Men hvis man vil mindske medarbejdernes belastning af ensidigt,
gentagende arbejde ved at benytte kollaborative robotter til at gøre
arbejdet, er man nødt til at fastsætte acceptable grænser for de tryk,
som medarbejderne kan blive udsat for, når de arbejder sammen med
en robot. For at virksomheder kan arbejde på tværs af landegrænser,
og robotter kan eksporteres, er det hensigtsmæssigt, at de acceptable
grænser for tryk bliver internationalt accepteret.
- Fx hedder det sig lige nu, at det er sværere at sælge kollaborative robotter i Storbritannien end i Danmark. Derfor har ISO's

robotsikkerhedsgruppe i flere år arbejdet frem mod nogle fælles accepterede mål i dokumentet DS/ISO TS 15066. Og data herfra er ved at blive
indarbejdet i den kommende udgave af den internationale standard
DS/EN ISO 10218-2 Robotter og robotudstyr, fortæller Hans Morten
Henriksen, direktør i konsulentvirksomheden Maskinsikkerhed
ApS og formand for Dansk Standards standardiseringsudvalg for
maskinsikkerhed, der arbejder med udvikling af standarder for bl.a.
maskinsikkerhed og robotter.
Definition af maksimal kraft for alle typer maskiner på vej
I ISO har man desuden arbejdet på et dokument, der skal definere
acceptable data til brug for alle typer af maskiner. Det foreligger nu i
et forslag til et dokument, ISO/DIS 21260, hvor der er opsat acceptable
grænser for fx maksimal kraft på en legemsdel, og den maksimalt
tilladte aflevering af energi i fx et slag.
- Dog skal kriterierne i dokumentet afprøves i virkeligheden over

de næste par år, og så bliver dokumentet tilpasset efter både behov
og de erfaringer, man gør sig. Dernæst må vi se, om det bliver til en
standard på et tidspunkt. Men meget af det virker som sund fornuft,
så vi bruger allerede dokumentet i vores rådgivning - dog med stor
forsigtighed, afslutter Hans Morten Henriksen.
ISO/DIS 21260 er ved at blive omdannet til en teknisk rapport - ISO/
TR 21260 (”TR” står for ”Technical Report”) - som skal afprøves af
brugerne i et par år, hvorefter det bliver taget op til overvejelse, om
den skal blive til en ISO-standard.
Vil du være med til at sætte fremtidens standarder?
Alle med interesse og viden på området kan deltage i arbejdet med
at udvikle standarder for maskinsikkerhed og robotter. Du kan læse
mere om Dansk Standards udvalg for maskinsikkerhed og muligheden
for at deltage i arbejdet og dermed påvirke fremtidens standarder på
området her: www.ds.dk/s-250
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Ny standard for design

af maskiners betjeningssystemer på vej
Udviklingen af betjeningssystemer er i stigende grad gået fra knapper og håndtag til touch-skærme.
Det giver nye udfordringer for maskinbyggere, som en kommende standard for brugergrænseflader skal
hjælpe med at håndtere.

I

takt med udviklingen af maskiners styresystemer, der har bevæget
sig fra knapper og håndtag til touchskærme og PC-baseret styring,
er der behov for nye standarder på området. For grænsefladen, som
operatøren af maskinen anvender til at forstå maskinens aktuelle
funktion, opgave og proces, er fortsat essentiel for at have sikre maskiner
og procesanlæg. Også selvom vi i fremtiden måske kommer til at se
mindre interaktiv menneskelig betjening af maskiner. Derfor har
den internationale standardiseringsorganisation IEC i 2020 opstartet
arbejdet med en ny international standard for HMI- og SCADAsystemer indenfor automation og procesindustrien.
- Det igangværende initiativ om at udarbejde en international
standard for brugergrænseflader er en vigtig brik i processen for
at nå frem til ”state of the art” brugervenlig og sikker betjening af
såvel procesanlæg som maskinanlæg, siger Søren Storm, konsulent i
Dansk Standard og ansvarlig for det danske standardiseringsudvalg
for industriel automation, der deltager i arbejdet med at udvikle

standarder på området, herunder den kommende standard for
brugergrænseflader.
En drejebog til programmører
Standarden, som er en udstikker fra branchestandarden ISA-101, kan
sikre forbedret grundlag for styresystemer og fungere som en drejebog
for programmører og designere af HMI- og SCADA systemer.
- Med det nye standardforslag søges en standard for brugere,
designere, udviklere og integratorer af HMI-systemer. Den skal
forbedre kvalitet, produktivitet og systemsikkerhed (OT-security)
igennem retningslinjer for udvikling af HMI- og SCADA-systemer
i hele livscyklus, uddyber Søren Storm.
Der er de seneste år udarbejdet mange standarder indenfor
bl.a. sikkerhed af styresystemer, som i dag designes, verificeres og
implementeres forsvarligt af størstedelen i den industrielle sektor.
På betjeningssiden, hvor operatører har indflydelse på, hvordan

processen overvåges og styres, er der blevet standardiseret indenfor
maskinstyringer, mod at betjeningen skal være synlig, utvetydig og
uden risiko ved betjening.
- I 2015 kom første skridt for brugeren, da standarden DS/EN 62682
om livscyklus for alarmer til operatøren i HMI/SCADA-systemet
blev udgivet. Og det er på den front, at der nu bliver standardiseret
yderligere, slutter Søren Storm.
Vil du være med til at sætte fremtidens standarder?
Alle kan deltage i standardiseringsarbejdet indenfor industriel
automatisering og automationssystemer og dermed få indflydelse
på fremtidens standarder på området – herunder den kommende
standard for brugergrænseflader. Læs mere om arbejdet i det danske
standardiseringsudvalg S-565 for industriel automation, der også
beskæftiger sig med bl.a. functional safety og cybersecurity (OTsecurity), her: www.ds.dk/s-565
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Shaping Future
Production Landscapes
Mennesker
Teknologi
Integration

De beslutninger, som virksomheder træffer i dag, afgør deres
konkurrenceevne i morgen. Rust dig selv til fremtidens produktionslandskab
med innovative produktionsløsninger og intelligente netværk.
Virksomheder, der ønsker at forblive succesfulde i denne nye virkelighed
og derved sikre rentabilitet i en overskuelig fremtid, skal allerede i dag
træffe beslutninger med fokus på de succesfaktorer, der vil karakterisere
morgendagens stærkt automatiserede produktionslandskaber.
Tag din produktion til et fremtidssikkert niveau - ved at kombinere de tre
de vigtigste faktorer Mennesker, Teknologi og Integration.

www.kuka.dk

