
TIRSDAG 13. SEPTEMBER

10.00 – 11.00
Lad dig inspirere af nogle super spæn-
dende automationsprojekter fra indu-
strien, når personerne bag de tre nomi-
nere-de til DIRA Automatiseringsprisen, 
Hounö A/S, Palsgaard Spær og S.E.W. 
North Filtration A/S fortæller og besvarer 
spørgsmål.

11.15 – 12.00
Officiel åbning samt prisoverrækkelse
DIRA Automatiseringsprisen 2022
Se hvem der løber med æren og prisen, 
når DIRA kårer vinderen.

12.45 – 14.00
Teknologi og arbejdskraft
Danske virksomheder er udfordret. Dels 
halter de efter i anvendelse af nye tek-
nologier som robotter, dels kan de ikke 
skaffe kvalificeret arbejdskraft. Hvad skal 
virksomhederne gøre i forhold til auto-
matisering? 

14.15 – 15.15
Robotter kan bruges overalt
Hør repræsentanter fra bl.a. Topsøe A/S 
og Chr. Hansen Holding A/S tale om de-
res udfordringer med automation efter-
fulgt af input til, hvordan de identificerer
og kommer sikkert i mål med det
næste automationsprojekt.

ALLE DAGE – KONFERENCER OM MASKINSIKKERHED

09.00 - 09.40
Nyt om CE-mærkning af maskiner:
– Den kommende Maskinforordning og 
andet nyt

10.00 - 10.40
Risikovurdering af maskiner i praksis,
inkl. ombygninger:
– Nye dokumentationskrav.

11.00 - 11.40
Projektledelse: 
Kend regler og krav fra start.
– PtX, medicin, ny fabrik mv.

12.00 - 12.40
ATEX i virkelighedens verden

13.00 - 14.00
Maskinlinjer og celler
– Hvad er kravene til sikkerhed og 
CE-mærkning?

14.15 - 15.15
CE & UKCA-mærkning for maskiner
– Hvad er konsekvensen af Brexit?

ONSDAG 14. SEPTEMBER

09.45 – 11.00
Den digitale tvilling i Automations verden
Buzz eller business? Er der gevinster ved 
AI for alle? Og i alle brancher?

12.30 – 13.45
Industrialisering af affaldssortering
Det offentlige står over for store investe-
ringer, når det skal effektivisere sortering 
af affald. Der er store udfordringer. Til 
gengæld er der også meget viden i indu-
strien, som kan anvendes i det offentli-
ge, og der vil være megen ny viden, som 
efterfølgende kan anvendes i industrien.

14.00 – 15.15
AI – Hvad er potentialet?
Hvad skal man være særligt opmærk-
som på ift. den kommende lovgivning?
Hvilken indflydelse har de nye krav vedr. 
maskinprodukter og deres anvendelse 
af kunstig intelligens.

TORSDAG 15. SEPTEMBER

09.45 – 11.00
Reduceret energiforbrug og længere 
levetid med keramiske hybridlejer
Få forklaret hvordan intelligent kombina-
tion af nye materialer i de så velkendte
kuglelejer, direkte kan sænke energi-
tabet i roterende udstyr og – samtidigt 
– forlænge service-intervallerne på 
samme.

12.30 – 13.45
Reparation og service på udstyr
omfattet af ATEX direktivet
Når en virksomhed udfører service og 
reparation på elektrisk og ikke elektrisk 
udstyr, som er omfattet af ATEX-direkti-
vet 2014/34/EU, er det vigtigt at kende 
reglerne.
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