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Autic System AS – En av landets ledende leverandører av programvare og utstyr for automatisering og industriell IT.

HIGH 
PERFORMANCE 
AUTOMATION

(+47) 33 30 09 50 post@autic.no www.autic.no

HMI BASERT OPERATØRPANEL
• Betjening fra nettbrett og smarttelefoner
•	 Vektorbasert	grafikk	i	klientservermiljø
• Trend, alarm, datalogging, SMS, e-post og kalender
• Integrert CoDeSys, PLS
• 5 års garanti

Mange bruksområder!

SCADA HMI PC NETTVERK
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De har revolusjonert drift og vedlikehold i væskeanalyse, og det finnes omtrent 
ikke grenser for potensielle bruksområder. I 10 år har Memosens og Liquiline vært 
synonymt med digital dataoverføring fra elektrode til transmitter – en induktiv 
og kontaktløs teknologi. Memosensteknologi er nå tilgjengelig for de alle fleste 
analyseparametere for væsker. 

•  Feil måleverdier, på grunn av kontaktløs digital overføring av signaler, er nå historie
• Maksimal brukervennlighet under drift
• Forhåndskalibrerte sensorer, gir reduserte driftskostnader 
•  Automatisk deteksjon av sensor gjør igangsetting raskere og minimerer nedetid 

ved bytte av sensorer

For ytterligere informasjon: 
www.no.endress.com/memosens_10_aar

En revolusjonssuksess

Endress+Hauser
Dølasletta 4
3408 Tranby

Tlf. 32 85 98 50
info@no.endress.com
www.no.endress.com

Effektiv væskeanalyse

http://www.autic.no
http://www.no.endress.com/memosens_10_aar
mailto:info@no.endress.com
http://www.no.endress.com
http://www.youtube.com/watch?v=fI7DyeGMas4
http://www.no.endress.com/no/media-center/nyheter-og-pressemeldinger/-Memosens-Liquiline-elektroder-
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Vi må løfte i lag

I den offentlige debatt er det et unisont rop om 
omstilling av norsk næringsliv. Årsaken er selvsagt 
reduksjonen av antall sysselsatte i oljesektoren. 
Så langt er det vanskelig å se forslag til hvorledes 
omstillingen skal gjennomføres.

Et svar er selvsagt snublende nær; landbasert 
industri må sysselsette flere personer. Skal det bli 
mulig må denne sektoren i norsk næringsliv øke 
produksjonen og inntjening, slik at det kan ansettes 
flere mennesker. For de som har fulgt landbasert 
industri i en årrekke er lett å se at utfordringen for 
å følge opp samfunnsansvaret med å sysselsette 
flere, er den internasjonale konkurransesituasjon. 
Globalisering gir stort prispress. Utviklingen går 
mot at færre personer produserer mere. Svaret på 
denne utfordringen er å utnytte automatisering og 
informasjonsteknologi.

Men bilde er litt mer nyansert enn som så. Jo mer 
en bedrift produserer, dess mer eksterne tjenester 
må anskaffes. Litt statistikk. Antall personer i yrkes-
aktiv virksomhet har økt med omlag seks prosent 
fra 2009 til 2014. Det er litt lave enn befolknings-
veksten. Total sysselsetting har gått end med 1,2 
prosent. Det interessante er at hele 75 prosent job-
ber i tjenesteytende næringer. Men hovedandelen 
er ikke tjenester til industri. Økt aktivitet i industrien 
vil gi lang flere sysselsatte i tjenestytende bedrifter.

Gir vi landbasert industri, vi må ta med alle sekto-
rer, muligheten til å utnytte den enklere tilgang på 
kompetent arbeidskraft og økt konkurranseevne 
på grunn av utviklingen i kronekursen, kan vi både 

øke sysselsettingen i industrien noe og den totale 
sysselsettingen. 

Men vi må ikke bare klage på manglende oppfølging 
av politikerne. Bedriftslederen må innse at bedrif-
tene må ta steget inn i den digitale verden. Det kan 
bli litt smertefullt, men gevinstene er stor, både for 
selve foretaket og for samfunnet. Men dette må vi 
ta tak nå, før våre konkurrenter gjør det samme.

Vi kan lykkes hvis alle tar sin andel av ansvaret, fra 
bedriftsledelse til automatiker.

Leder

Jan Eirik Schiøtz
Ansvarlig redaktør

http://www.krohne.no


OPTIWAVE 1010 

NYHET!

 •  2 tråds FMCW radar nivåtransmitter for bypasskamre og magnetindikatorer

 •  Kontinuerlig måling av væsker, ingen minimum εr -verdi ved bruk av flottør

 •  Direkte og nøyaktig måling av nivå i bypasskamre

 •  Dobbel prosesstetning for sikkerhet, og mulighet for å demontere under drift

KROHNE Instrumentation
Tlf: 69 26 48 60 | postmaster@krohne.no | www.krohne.no

http://www.krohne.no
mailto:postmaster@krohne.no
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Pressemeldinger

Denne oppgraderingen fører til at omformere som opprinne-
lig var beregnet for asynkronmotorer nå også kan kontrollere 
synkronmotorer, noe som blir stadig viktigere med de nye IE4-
motorene. Høydynamiske driftoppgaver kan nå utføres selv uten 
tilbakemelding fra pulsgiver. Det er også betydelige fordeler; for 
eksempel kan kunder som har brukt IE3-motorer med pulsgiver 
spare energi og penger på å bytte til IE4-motorer uten pulsgiver. 

Fra og med 1. oktober 2015 vil NORD 
DRIVESYSTEMS gjøre en konstruksjonsendring 
som vil utstyre alle motormonterte og skapmon-
terte frekvensomformere med nye, mer anvende-
lige mikrokontrollere og en ny firmware. 

Et nytt hjerte i alle NORD-omformere

Eaton bidrar til effektivt, sikkert og bærekraftig resultat i prosjekter 
innen samferdsel og offentlig infrastruktur - gjennom god kompetanse 
på prosjektstøtte, kundekrav og forskrifter, samt en komplett portefølje 
av energieffektive løsninger designet for å takle tøffe forhold.

Lokal kompetanse - global tilstedeværelse!

Energieffektive løsninger for utfordrende miljøforhold

www.eaton.no/elektro

Nyhet!

93PS UPS

http://www.eaton.no/elektro
http://www.eaton.no/elektro


Pressemeldinger

Den nye feltmonterte transmitteren, som forhandles av Krohne 
Instrumentation AS, bygger på PR electronics’ omfattende erfa-
ring med å fornye avanserte temperaturmålingsenheter og er 
det første nye produktet i en omfattende revitalisering av virk-
somhetens temperaturportefølje.

Unik teknologi
Ved hjelp av unik teknologi kan brukeren enkelt konfigurere 
transmitteren fra fronten av huset, uansett hvilket miljø den er 
plassert i, bare ved å berøre de optiske knappene – dette iført 
hansker! Produsenten uttaler:

“De optiske knappene kombineret med det 10 mm tykke eksplo-
sjonssikre vinduet er patentsøkt teknologi. Brukeren kan få til-
gang til det lokale brukerinterfacet under alle driftsbetingelser 
uten å åpne huset. De optiske knappene er immune mot interfe-
rens fra omgivende lyskilder samt falske detekteringer forårsa-
ket av skygger og refleksjoner, og den tilpasser seg dynamisk til 
opphopning av støv og fukt.”

Ny feltmontert HART- 
temperaturtransmitter fra 
PR electronics

PR electronics, som er spesialist i signalbehand-
ling, introduserer 7501 – en innovativ, feltmon-
tert, non Ex eller Ex d-merket eksplosjonssikker 
temperaturtransmitter med lokalt brukerinter-
face, som sikrer enkel programmering, sjekk og 
diagnostikk av prosessverdier i felten. 

http://www.danfoss.no/drives
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God infrastruktur gir høy 
oppetid
Av Jan Eirik Schiøtz
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I lokalene i Halden produseres det kilometer med 
avanserte sjøvannskraftkabler. Med 26 pro-

duksjonslinjer og alltid skreddersydd produksjon 
er behovet for omstilling stor. Når også deler av 
utstyret er så gammelt som opptil 30 år, kreves 
det gode ledelse og tekniske løsninger for å sikre 
høy oppetid. Bedriften så at integrering av en rekke 
produksjonsorienterte IT-systemer var nødvendig 
for å nå målene for oppetid. Terje Dunseth forteller 
til AMNYTT at man i fabrikken i Halden først ville 
sikre at datafangsten fra produksjonen var på plass, 
før aktuelle applikasjoner i en MES (Manufacturing 
Execution Systems) løsning installeres.

Den produksjonstekniske kompetansen i fabrik-
ken i Halden er svært høy. Produksjonsutstyret må 
for hver enkelt ordre tilpasses nye krav. Avhengig 
av dimensjoner og teknisk løsninger kan en eksis-
terende produksjonslinje benyttes eller så må den 
bygges om. Må linjen bygges om hender det noen 

ganger at utstyr fra en annen linje kan benyttes, 
eller det må gå til anskaffelse av nytt utstyr. Produk-
sjonen kan bli ganske komplisert når kilometer med 
ledere skal skjermes og beskyttes mot sjøvannsinn-

Suksessen ligger i gode 
forberedelser
Nexans fabrikk i Halden konkurrerer på verdensmarkedet. Produksjonen 
er kun prosjektbasert. To produksjoner er ikke like. Det må ofte foretas 
ombygginger i produksjonslinjene for å møte kundenes krav. Skal 
konkurranseevnen beholdes og økes må selskapet ha oppdatert informasjon 
om status på produksjonen og om utstyrets ytelse.

Nexans er verdensledende på produksjon av 
undervanns sjøkabel

g
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trenging, samtidig som elektromagnetiske egen-
skaper skal tilfredsstille strenge spesifikasjonskrav. 
Med en så blandet utstyrspark, gir det seg selv at 
det også er flere PLS-produsenter er representert 
i anlegget. Dette forholdet må også tas med i vur-
deringene når løsning for datafangst skal avgjøres.

Spesielle krav
- Prosjektet med datafangst startet for to år siden 
forteller Dunseth. Han er ansvarlig for investerin-
ger i produksjonstekniske løsninger (offisiell tittel: 
Systemingeniør investering) og har styrt prosjek-
tet med stødig hånd. - Vi besluttet å ha et eget 
teknisk nett, som er helt uavhengig av det admi-
nistrative nettet. Kravene til tilgjengelighet og 
beskyttelse mot uønsket tilgang er høy. Samtidig 
som vi startet prosjekteringen og implementering 
av nettet for datafangst, evaluerte vi aktuelle MES 
leverandører. 

Nexans sentralt i Frankrike satte noen helt avgjø-
rende krav til løsningen. Datafangsten skulle lagres 
i en sentral server, som er plassert Frankrike, og ikke 
lokalt i Halden. Men allikevel skal tilgjengeligheten 
være så god at produksjonen ikke får stans som er 
forårsaket av datafangst og MES løsning. Kostna-
den på løsning stiller også et annet noe uvant krav. 
Infrastrukturen bygges ikke opp med redundant 
løsning. En redundant løsning med den sentrale 
serveren ville bli svært kostbar. 

Omfattende evaluering
Kravene til løsninger som skal samle inn, lagre og 
bearbeide dataene blir spesielle, med den tekniske 
løsningen som Nexans krav om en sentral server gir 
er høye. Etter en omfattende evalueringsprosess 
besluttet vi å bruke utstyr fra GE, som forhand-
les av NOVOTEK, forteller Dunseth. I sluttfasen 
sto vi igjen med to mulige leverandører og valget 
falt på NOVOTEK. Det har vist seg å være en god 
beslutning.

En full kabelkarusell kan veie over 7 000 tonn

Det er store dimensjoner i Nexans produksjon
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Leveransen fra Novotek omfatter:
-  Proficy Historian database som kan håndtere 

opp til 15 000 tags
-  Proficy Historian Analysis - Kan ha mellom 

20-30 samtidige brukere) 
-  Report Plus som er en web-basert rapport-

system som Novotek har utviklet. Har mer 
enn 10 brukere

-  RXi IPCer fra GE (Industri PC’er. Antallet er 
høyere enn 10

-  Kepware OPC servere (som er installert på 
IPC’ene)

God infrastruktur avgjørende
Et særtrekk ved datafangst prosjektet hos Nexans 
er at det er arbeidet svært mye med å utvikle en 
infrastruktur som sikrer effektiv og kvalitativt god 
innsamling av produksjons- og utstyrsdata. – Vi har 
brukt mye tid og krefter på å få på plass et nettverk 
som sikrer høy kvalitet på installasjon og god funk-
sjonalitet, forteller Dunseth. 

Et viktig element ved valg av Proficy fra GE var 
løsningen med desentraliserte kollektorer. Kollek-
toren er plassert så nære maskinene som mulig. 
Det reduserer muligheten for brudd i kommuni-
kasjonen med sensorene. Blir det brudd i nettet 
mellom kollektoren og serveren, vil data lagres 
lokalt. I kollektor er det ingen bevegelige deler, 
hverken for lagring (harddisk) eller kjøling (vifte). 
Det ble tidlig i prosjektet besluttet å standardi-
sere på OPC grensesnitt. En slik løsning reduserer 
utfordringene med at det er flere PLS leverandø-
rer og forskjellige teknologigenerasjoner repre-
sentert i anlegget. OPC løsningen gir også den 
fleksibiliteten som er nødvendig for enkelt å 
kunne flytte produksjonsutstyr fra en linje til en 
annen. Kombinasjon av standardisering på OPC 
og innsamling via lokalt plasserte gir en svært 
fleksible løsning.

Proficys datahåndtering var også er sentralt tema 
ved valg av løsning. Komprimeringsalgoritmene til g

Terje Dunseth har ledet et 
vellykket prosjekt med stø 
hånd og faglig tyngde
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Nexans i Norge

Nexans Norway AS er den 
ledende leverandøren av kraft- og 
telekabler i Norge, og er blant 
verdens ledende innen høyspente 
sjøkabler.
 
Nexans Norway AS 
utvikler, produserer og 
markedsfører sjø-, land- og 
offshore-kabler for kraft- og 
telekommunikasjonsoverføring. 
Selskapet markedsfører også 
kabler produsert av NVC i Japan, 
som er et fellesforetak mellom 
Viscas og Nexans-konsernet.

Nexans Skagerrak AS er et 
heleid datterselskap av Nexans 
Norway AS. Nexans Skagerrak AS 
transporterer, legger og monterer 
høyspente sjøkabler og eier 
kabelleggingsfartøyet C/S Nexans 
Skagerrak.

Nexans Norways fabrikker ligger 
i Namsos, Rognan, Karmøy, 
Halden og Langhus. Selskapets 
hovedkontor ligger i Oslo. Nexans 
Norway har om lag 1 500 ansatte.

Nexans Norway AS er en 
del av det franske Nexans-
konsernet – en av verdens største 
kabelprodusenter – og selskapet 
er et heleid datterselskap av 
Nexans Participations SA i Paris.

Proficy er svært god og tilfredsstiller godt kravene 
den utfordrende løsningen Nexans har valgt.

Pilot prosjekt avgjørende for suksessen
- Fire maskiner ble valgt ut til å få pilotinstallasjon, 
forteller Dunseth. De ble valgt ut med bakgrunn i 
at de representerte variasjonen i produksjonsut-
styret. Det var styresystemer fra flere forskjellige 
leverandører. Kompleksiteten varierte fra høy til 
lav. Vi samlet inn erfaring både fra installasjon av 
utstyr og til drift av selve løsningen. Erfaringen vi 
fikk i pilotprosjektet har vært helt avgjørende for 
godheten i de systemene vi valgte og suksessen i 
prosjektgjennomføring. Innsamling av data fra de 
første installasjonene startet i august 2014, etter et 
halvt års forprosjekt, og vi hadde hele løsningen på 
luften i september samme år. 

Neste steg for Dunseth er å integrere løsning 
med SAP. Men først skal ERP  oppdateringen 
kvalitetssikres.
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- Takket være god planlegging av forprosjekt 
i kombinasjon med høy internkompetanse og 
god støtte fra NOVOTK, kan vi si at prosjektet 
har vært en suksess, mener Dunseth. Vi hadde 
rett og slett stort utbytte av pilotprosjektet og 
erfaringen ble godt utnyttet i hovedprosjektet. 
Erfaringene med samarbeide med NOVOTEK 
og GE spesialister er god.

I daglig bruk
Datafangsten gir godt grunnlag for å finne rot-
årsaker når det har oppstått en feil i produksjo-
nen. Er det produsert kilometervis med kabel, 
er det ikke bare å vrake produksjonen. Det må 
jobbes intenst med å unngå feil. Rotårsak ana-
lyser er uvurderlig hjelpemiddel i dette arbeidet. 
- Vi er godt fornøyd så langt med løsningen, 
sier Dunseth til AMNYTT.

Systemet er veldig stabilt. Vi har ikke hatt noen 
driftsproblemer med datafangsten. Det er jo 
imponerende når vi vet at data samles inn i 
Halden, overføres til Frankrike, blir analysert og 
så benyttet til analyser og produksjonsforbe-
drende tiltak lokalt. Da har man funnet frem til 
en svært god løsning. 

Vedlikeholdspersonellet benytter systemet 
daglig. De analyserer årsak til avvik i driften 
og kan da sette inn korrektive tiltak. – Et viktig 
resultat er at vi allerede nå ser at vi kommer 
raskere i gang etter en driftsstans, forteller Dun-
seth. Årsak til feil avdekkes raskt og vi er sikrere 
på konklusjonene nå enn tidligere. Resultatet er 
kortere nedetid og mer effektiv produksjon.

Neste steg er å integrere MES systemet i ERP 
løsningen vår. Men først skal SAP systemet 
oppgraderes. Vi vil derfor avvente med å inte-
grere mot SAP, til vi ser at den løsningen fun-
gerer godt.

http://valve.jsc.no/index.php/norwegian/valves-armature.html
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Stop panning
for data gold

Wonderware Scandinavia
Sandstuveien 68 
NO-0680 Oslo
Tel: 6781 5151

Finding those nuggets of data insight 
can be easy. You just need to use the 
right tools. Upgrade to Wonderware 
Historian. With scalable reporting and 
analysis solutions, you may just hit the 
mother lode. 

What data gold can you uncover? 

Find out at 
software.schneider-electric.com/
Historiangold

© 2015 Schneider Electric. All rights reserved.

Start mining

Yokogawa har fra tidligere lansert verdens første 2-leder 
væskeanalysator med touch skjerm og støtte for opptil 2 sensorer. 
Målsettingen med disse løsningene er å forbedre driftssikkerheten 
og øke effektiviteten i prosessene.

Med sitt modulære design støtter FLEXA serien 4 forskjellige målinger; pH/ORP, 
konduktiv og induktiv ledningsevne, samt oppløst oksygen. 

FLXA202 tilbyr en robust konstruksjon med sitt press-støpte aluminiumshus. Den sikrer 
pålitelige målinger selv under vedlikehold eller unormale prosessforhold ved hjelp av 
redundante sensorer. Mulighet for 2 prosessmålinger med en enkelt transmitter reduserer 
installasjonskostnader, er plassbesparende og tilbyr i tillegg et pålitelig back-up system.

Kontakt MRC Teamtrade AS, Avd. HypTeck eller se: www.hypteck.no for mer informasjon.

Yokogawa lanserer 2-leder analysatoren FLXA202

http://software.schneider-electric.com/Historiangold
http://www.hypteck.no
http://www.hypteck.no
http://software.schneider-electric.com/
http://www.ifea.no/aktivitetskalender/


Ifea INDUSTRIENS FORENING FOR ELEKTROTEKNIKK OG AUTOMATISERING

Ifea sine kurs og konferanser gir deg en unik anledning til å møte 
og utveksle erfaringer med foredragsholdere, fagpersoner og  
kollegaer innen bransjen. Vi sees! MELD DEG PÅ NÅ

WWW.IFEA.NO

Har du meldt deg på Ifeas
kurs og konferanser i 2016?

GÅ IKKE GLIPP AV ÅRETS VIKTIGE OPPDATERING
03. - 04. mars Sikkerhetsstandarder IEC 61508/61511 Sandefjord
05. - 06. april IO i praksis 2016 Stavanger 
13. april Ifeas årsmøte 2016 Oslo
26. - 27. april Wireless Summit Oslo
19. - 20. okt Alarmhåndtering og kontrollromsløsninger Gardermoen
03. - 04. nov Sikkerhetssystemkonferansen 2016 Gardermoen
22. - 23. nov Den 14. nasjonale Ex-konferansen 2016 Oslo

Mer informasjon om kurs og konferanser finner du på ifea.no

BENYTT MULIGHETEN
Ifea skaper arenaer for faglig oppdatering og erfaringsutveksling. Utnytt tilbudene til din fordel.

http://www.ifea.no/aktivitetskalender/
http://ifea.no
http://WWW.IFEA.NO
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Dekker hele  
regulerings sløyfen
Av Jan Eirik Schiøtz
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- Vi regner med en nedgang i inneværende år, sa 
Asgeir Knutsen til AMNYTT i en samtale rett før jul. 
Da kunne han fortelle at så langt i det nye regn-
skapsåret ble budsjettet fulgt. Virksomheten vår vil 
i 2016 bli mer omfattende enn tidligere. Årsaken er 
både at vi nå har distribusjons og service ansvaret 
for Fisher ventiler og at produktspekteret generelt 
blir bredere.

Er allerede oppe og går
I utgangspunktet er det ikke gjort over natten å 
erstatte 80 års erfaring. Det sier ikke Knutsen at de 
har gjort ved overtagelsen av distribusjonsansva-
ret for Fisher ventiler i Norge. Men budskapet er at 
etter kort tid med leveringsansvar er man kommet 
godt i gang med å bygge opp organisasjonen for 
leveranser og service. Så langt, siden overtakelsen i 
oktober, ligger aktiviteten foran planene.

Da det ble kjent at distribusjonsansvaret for Fis-
her kontrollventiler skulle overtas av den norske 
Emerson Process Management organisasjonen ble 

strategien raskt klarlagt: - Det skal bygges opp en 
norsk Fisher organisasjon i Emerson systemet, som 
tilbyr de samme funksjonene som forrige distribu-
tør hadde, fortalte Knutsen. For å få det til måtte 
det tas en del grep. Endringen hadde virking fra 1. g

Vi nådde budsjettet
For leverandører som har størstedelen av aktiviteten rettet mot 
oljevirksomheten er det utfordrende tider. En sentral leverandør som 
kunne melde om at målsettingen for 2015 var nådd, er Emerson Process 
Management. Med avvikende regnskapsår, som ble avsluttet 30. september, 
kunne selskapet melde at 2015 ble ett år som ble som budsjettert.
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løsninger. Jo mer som kan måles, dess viktigere er 
det å ha god infrastruktur og analyseløsninger. For 
ganske nøyaktig to år siden presenterte Emerson 
sin løsning for Integrerte Operasjoner, som de kal-
ler iOPS. Selskapet er i ferd med å realisere sin nye 
forretningsstrategi. De vil bevege seg vekk fra å 
være en ren produktleverandør til å bli en løsnings-
orientert partner, som benevnes «trusted partner». 
Årsaken er at mer avansert instrumentering gir stor 
økning i tilgjengelig måledata, samtidig som kon-
troll- og hjelpesystemer blir mer komplekse. Drifts-
forholdene kan bli langt mer sammensatte. Det 
krever mer avanserte støttesystemer for operatø-
rene og annet personell som skal sikre effektiv drift.

Nå er selskapet i ferd med å realisere løsning i 
Norge. Det er bygget opp et iOPS senter i lokalene 
i Porsgrunn, med en satellitt i Bergen. Ny versjo-

oktober og det har vært jobbet ganske intenst for å 
få alle elementer på plass. Det omfatter:

1. Bygge opp egen organisasjon
2.  Utnytte kompetanse og kapasitet som finnes i 

konsernet
3. Etablere samarbeid med ekstern organisasjon

Fremdriftsplanene for å bygge opp ventilorgani-
sasjonen er fulgt. Nå planlegges det å øke staben 
med ytterligere to personer i løpet av mars måned.

Flere nye tjenester
- Virksomheten innen instrumenteringssektoren 
var god i året som gikk, sa Knutsen. Emerson var 
tidlig ute med å tilby trådløs instrumentering. Den 
kan vi høste fruktene av nå. Blant annet er denne 
teknologien sentralt i industrielle Internet of Think 

Operasjonssenteret i Porsgrunn er fullt operativ
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ner av AMS (program suite for analyse av utstyrs-
data, som blant annet gir grunnlag for preventivt 
vedlikehold) og ventil aktiviteten har gitt grunnlag 
for økt virksomhet i det avanserte operasjonsrom-
met. -Spesielt tilstandsbasert vedlikehold satser vi 
hardt  på for tiden, fortalte Knutsen. Med den brede 
instrumenteringsporteføljen vi har, i kombinasjon 
med, måling av vibrasjon på roterende og statisk 
utstyr samt AMS og iOPS, kan vi tilby gode løsnin-
ger. Leveransen til oljefeltet Gina Krogh er et godt 
eksempel. Når vi nå også har kontrollventiler i pro-
duktspekteret vårt, vil det gi økt utnyttelse av de 
operasjonsrommene vi har etablert.

Mer landbasert
- På styresystem siden er vi ikke fornøyd, sa Knut-
sen. Her skal vi bli bedre. Ved at vi nå dekker  hele 
reguleringssløyfen med egne produkter, kan vi 
tilby konkurransedyktige løsninger til landbasert 
og annen industri. Han nevner Yara som et godt 
eksempel. Til det selskapet leverer vi nå mange 
interessante løsninger. Men vi vil også henvende oss 
til andre sektorer, forteller Knutsen avslutningsvis.  

Senteret i Bergen er under oppføring

 Emerson satser mer på styresystemer

www.matek.no

- Din leverandør av ventiler

MATEK-SAMSON REGULERING AS
Porsgrunnveien 4, 3730 Skien  Randabergveien 300B, 4070 Randaberg
Telefon: 35 90 08 70   Telefon: 48 49 30 42

E-mail: post@matek.no - Web: www.matek.no  - Fax: 35 90 08 80
SAMSON GROUP: www.samsongroup.net

Ventiler fra ledende leverandører i SAMSON GROUP
SAMSON, kjent for kvalitet og funksjonalitet
Design - Engineering
Lager - Montering - Service
25 år i bransjen! Vår kunnskap og erfaring, din trygghet!
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n 

MATEK-SAMSON
REGULERING AS

http://www.matek.no/
mailto:post@matek.no
http://www.matek.no
http://www.samsongroup.net
http://www.matek.no


Pressemeldinger

Morten Andrè er utdannet automatiker og har, etter læreti-
den, jobbet for Ineos Rafnes og Yara Porsgrunn. Hans hoved-
område var da vedlikehold av instrumentering og ventiler. Nå 
kommer han fra stilling som salgsingeniør i Emerson Prosecc 
Management.

I Matek-Samson Regulering AS vil primær oppgavene være 
salg og support med utstrakt kundekontakt.

– Med Arvesen på laget forsterker vi organisasjonen ytterli-
gere for å kunne yte best mulig service og support til både 
nye og eksisterende kunder, sier salgssjef Ole Johan Kabbe.

Matek-Samson Regulering 
AS utvider salgsstaben

Morten Andrè Arvesen er ansatt som salgs-
ingeniør ved Matek-Samson Regulering AS 
kontor i Skien.

Programvaren har nyeste Web-teknologi som gir dynamiske 
prosessbilder i elegant vektorgrafikk, på smarttelefon og 
nettbrett. Takket være QT plattform kjøres programvaren på 
Win7, WinCE og nå Linux.

Av ny etterlengtet funksjonalitet i 2.0. versjonen kan vi nevne 
blant annet:

•  Ny tag editor med avanserte kommunikasjonsmatriser 
mot PLS

• Utvidet datalogging med CSV eksport.
•  Egenutviklede Widget symboler kan lagres i 

systembibliotek.
• Støtte for CoDeSys3 soft PLS
• OPC UA klient
• SQL database grensesnitt
•  Eksport og import av prosjektdata til Excel for avansert 

konfigurering
• Forenklet og utvidet Javascript funksjonalitet
• Kvittering av alarmer fra Tags.

Jmobile 2.0 kan lastes ned fra denne linken>>
   
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på Autic 
System AS eller se våre websider: www.autic.no                  

JMobile 2.0 nå med SQL 
og OPC UA

HMI programvare til Exor operatørpaneler 
med utvidet funksjonalitet.

http://www.jmobile.net/download_jmsuite.html
http://www.autic.no 
http://www.autic.no


�� Easy planning, installation, operation, and maintenance in every hazardous area
�� Easy handling of fieldbus installations with a portfolio of high-end components
�� Complete solution providing support, service, and products

www.pepperl-fuchs.com/fieldconnex

Maximizing transparency. 
Increasing availability. 
Simplifying fieldbus 
installations.

FieldConnex® Fieldbus Technology

Enklere installasjon
Økt tilgjengelighet
Komplett program

FieldConnex® Fieldbus Technology

Enklere planlegging, installasjon, drift og vedlikehold i alle kategorier ex-områder.

Enklere håndtering av feltbussinstallasjoner med komplett produktprogram av høy kvalitet.

Komplette løsninger som inkluderer produkter, service og teknisk støtte.
 

Your automation, our passion.

Pepperl+Fuchs AS 
Frednesøya 21· 3933 Porsgrunn · Telefon: 35573800 
eMail: info@no.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.no

Pressemeldinger

Når sensor er i IO-Link-mode, kommuniserer den med IO-Link-
master. Dette gir tilgang til alle parameter. Den intelligente data 
lagringen til IO-Link 1.1 gjør at man kan erstatte en sensor uten å 
stille parametere. Disse blir automatisk overført fra IO-Link mas-
ter ved sensorbytte. 

Ytterligere informasjon i IO Link Mode inkluderer blant annet
•  Excess Gain - overvåker signalstyrke for forebyggende 

vedlikehold (rengjøring).
•  Levetid teller - Sporer tid siden produsert og/eller tid siden 

siste nullstilling
•  Finn meg funksjon – Setter LED på sensor i blink for å 

enkelt finne sensor på anlegget.

Banner Engineering lanserer IO Link versjon av 
Q4X laser sensor.

Robust Laser Sensor med IO-Link

http://www.pepperl-fuchs.no
mailto:info@no.pepperl-fuchs.com
http://www.pepperl-fuchs.no


En engasjert fagmann har 
avsluttet sin innsats for 
bransjen
Av Jan Eirik Schiøtz



AMNYTT #1    201625 / 108

Ekornsæter sier dette til kolleger i bransjen: - Jeg 
har i 15 år ledet NFA, men nå er den tiden over. 

Fra 1. januar 2016 går jeg inn i pensjonistenes rek-
ker. Det har vært en svært spennende og givende 
tid og jeg har møtt mange flinke og motiverte 
mennesker. Det lover godt for fremtidens industri 
og næringsliv i Norge. Automatisering blir mer og 
mer viktig for industri, næringsliv og samfunnet for 
øvrig. Både når det gjelder sikrere arbeidsplasser, 
økt konkurranseevne og bedre miljø. Så visjonen til 
NFA er mer aktuell enn noen sinne: Automatisering 
til samfunnets beste.

Bratt lærekurve
- Overgangen fra forrige arbeidsplass var stor, for-
telle Lars Annfinn til AMNYTT. Han gikk fra en stor 
leverandør til en organisasjon som ikke hadde 
egen administrasjon. Jeg begynte nærmest med 
to tomme hender. For å forstå foreningen satte jeg 
meg ned og leste historien. Det ga meg innblikk i 
både hva enkeltpersoner har betydd og hvor viktig 
engasjement er. Samtidig med at jeg lærte miljøet å 

En nestor forlater bransjen
Ved årsskifte forlot Lars Annfinn Ekornsæter sjefsstolen i Norsk Forening 
for Automatisering (NFA), etter 15 års innsats. Det er en betydelig innsats 
Ekornsæter har gjort for bransjen i disse årene. Foreningen har under hans 
administrative ledelse økt aktiviteten, sikret økonomien og styrket sin 
posisjon som en aktiv pådriver for automatiseringsfaget.

Lars Annfinn i typisk positur
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kjenne, følte jeg at jeg kom litt tilbake til det tekniske. 
Et element som er svært viktig for en forening som 
NFA, er kombinasjonen av akademia og industri. Får 
foreninger kan vise til et så godt samarbeid mellom 
disse miljøene som NFA, slår Lars Annfinn fast.

I tillegg til å være en brobygger mellom akade-
miske og industrielle miljøer, har foreningen også 
knyttet faglige bånd på tvers av industri sektorer. 
Det er mye lærdom å hente i andre industrielle mil-
jøer, enn de en går i til daglig. Med et felles faglig 
fundament kan deltakerne på våre arrangementer 
diskutere løsninger på problemer med forskjellige 
innfallsvinkler. Erfaringen viser at det kan avsted-
komme mange interessante konklusjoner i tverr-
faglige arenaer. NFA har vært svært bevisst på å ha 
god balansere mellom industrielle og faglige sek-
torer. – Muligens er dette en del av grunnen for at 

Gleden over å kunne glede andre er stor

vi har lykkes med å tiltrekke oss deltakere over en 
lang tidsperiode, undrer Lars Annfinn.

Administrasjon viktig
- Men selv om det faglige står høyt i kurs, så er nok 
det administrative viktigst for den daglige leder, 
mener Lars Annfinn. Foreningens virksomhet er i 
all vesentlig basert på frivillighet. Det skal vi som 
arbeider i sekretariatet ha stor respekt og ydmyk-
het for. Vår oppgave er å legge forholdene godt 
til rette for disse personene, som tar av sin familie 
eller arbeidsgivers tid for å yte noe til det felles fag-
lige miljøet. Et minimumskrav er da at de slipper å 
bruke tid på administrative oppgaver.

- Vi har vært bevisst på å følge strategiene som styret 
har fastsatt. I denne sameheng har jeg personlig hatt 
interesse av å følge samfunnsutviklingen, forteller 
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Lars Annfinn. For å være en pådriver for økt forstå-
else og interesse for automatiseringsfaget i samfun-
net, må vi skjønne og fange opp hva som skjer i den 
offentlige debatt. For meg har det vært naturlig og 
spennende å kunne kombinere personlig interesse 
med jobbmessige oppgaver. Jeg har nok hatt hjerte 
for mye av det styre har lagt inn i strategien og da 
blir det lett en del av ens egen sjel. Fordi vi har vært 
så opptatt med å følge opp utviklingstrender, både i 
samfunnet generelt og i faglige forhold, mener jeg at 
vi har evnet å endre NFA i takt med utviklingen.

En sentral aktør
Når vi ser på NFA ved Lars Annfinns fratreden kan 
vi slå fast (og her har redaktøren god erfaring) at 
det er utført et godt administrativt arbeid. I tillegg 

har han også evnet å være en ster motiverende 
faktor. I 15 år har han vært den bærende kraften i 
foreningen. 

- Hvis NFA fortsatt er aktiv i søken etter nye områder 
hvor automatisering kan være ett sentralt element i 
utvikling, kan foreningen utvikle seg til å bli sentral 
aktør i samfunnsdebatten. Og fortsatt beholde sin 
sentrale faglige posisjon i bransjen. Lars Annfinn 
nevner entusiastisk områder som, miljøtekonologi, 
rensing og eldreomsorg. Dette er sektorer som er 
sentrale i samfunnsdebatten og vil benytte mer 
teknologi i fremtiden.

På vegen av bransjen vil redaktøren i AMNYTT si 
følgende: Takk for en flott innsats og lykke til videre.

Kanalgata 3 • 3263 Larvik
Telefon: 33 14 03 30 • Telefax 33 14 03 31
E-mail: office@processpartner.no

Referanse 
         Trykklogger

ATEX Trykk/Temperatur Kalibrator 
med loggefunksjon!

Trykkmoduler opptil 15000 psi / 1000 bar

Kan lagre opptil 500 000 loggepunkter, 
inntil 10 ganger per sekund, på to moduler samtidig.

Moduler for trykk, temperatur og mA/V og switch

Viser graf “live” i display

Enkel overføring av data til PC med rapport i Excel/PDF

Erstatter mekaniske papir trykkskrivere

http://www.processpartner.no
mailto:office@processpartner.no


Pressemeldinger

Partnerskapet skal inkludere felles forskning, konseptgod-
kjenninger og forretnings- modeller for å skape kommersielt 
levedyktig energilagring og kontrollprogrammer.

Dekarbonisering i industriland, integrering av uregelmessige 
fornybare energikilder inn i elnettet uten å miste nettsstabili-
tet samt å hjelpe utviklingslands økonomiske og energivekst 
uten en dramatisk økning av CO2-utslipp, er kritiske proble-
mer i dag. 

En metode for å muliggjøre omfattende tilgang til ren energi 
i alle regioner i verden uten at det koster for mye, er et nød-
vendig element i listen over trinn som behøves for å motvirke 
klimaendringer. Kombinasjonen av kraftelektronikk og kon-
trollprogramvare, fornybar energi og stasjonær lagring i ett 
enkelt, sammensatt system som kan installeres i ulike miljø, 
kreves for å muliggjøre dette.

Eaton og Nissan under-
tegnet intensjonsavtale for 
utvikling av energilagring 
og kontrollsystemer

Energistyringsselskapet Eaton og ledende 
bilprodusent Nissan annonserte i forrige uke 
signeringen av en avtale om å utforske mulig-
heten for felles utvikling, industrialisering 
og kommersialisering av energilagring og 
kontrollsystemer.

– Vi har med vårt bærearmsystem fokus på optimalt design, 
funksjon og teknisk løsning for en ergonomisk maskin- eller 
operatørarbeidsplass. Samtidig har vi funnet en løsning som 
forenkler vedlikehold og monteringsarbeidet, forklarer Per 
Magnusson, skandinavisk produktsjef for kapslinger.

Åpen bæreprofil
Bærearmsystemet tilbyr som et alternativ en åpen bærepro-
fil. Dette betyr at kabelkanalen er veldig lett å gå tilgang til. 
Kanalens diameter holder også til kabler med store kontak-
ter som DVI eller VGA. Etter arbeidet med kablene dekkes 
kanalen med et deksel som lett skyves på plass som et lokk.

Ekstra beskyttelse
For ekstra beskyttelse mot vridning og dreiing av den åpne 
profilen, kan strammeelement installeres i kabelkanalen og 
skjules under dekkprofilen. Forsterkningen med stramme-
element gjør det mulig med belastninger som er sammen-
lignbare med de heldekkende bæreprofilene.

Enkel kabelføring for 
bærearmsystemet

For å lette service og installasjon bør det være 
enkelt å få tilgang til kablene i et moderne 
bærearmsystem. Rittals nye bærearmsystem 
CP 60/120/180 har en profil som er åpen for 
kabel.
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Pressemeldinger

Thorkildsen er en erfaren bransjemann. Han er utdannet fra 
Kongsberg Ingeniørhøyskole i 1987, reguleringsteknikk. Fra 
august 1987 til juni 1992 jobbet han hos Honeywell.

I juni 1992 ble han ansatt hos Endress + Hauser. I alt er det nå 
blitt mer enn 23 års erfaring i denne bedriften. Inntil årsskifte 
var Thorkildsen distriktsanasvarlig for Østlandet. Nå skal han 
ha ansvar for all salgsaktivitet i Endress + Hauser.  - Med denne 
endringen vil vi styrke salgsvirksomheten vår. Fortsatt vil jeg ha 
ansvar for å følge opp noen nøkkelkunder. Det er viktig å være 
aktiv med salg, selv om jeg har fått et mer administrativt ansvar, 
sa Thorkildsen til AMNYTT.

Fra 1. januar i år er Pål Thorkildsen ansatt som 
salgssjef hos Endress + Hauser. Med 23 års farts-
tid i selskapet er han godt kjent med organisa-
sjonen og kundene.

Endress + Hauser styrker salgsorganisasjonen

http://www.festo.no/oms
mailto:post@festo.no
http://www.festo.no/oms
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Strategien er å bli blant de 
tre største instrumenterings-
produsentene
Av Jan Eirik Schiøtz
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En leverandør som nå virkelig ser ut til å følge 
opp Internett utviklingen er Honeywell. I forbin-

delse med den Europeiske brukergruppens konfe-
ranse fjor høst lanserte Honeywell Process Solution 
(HPS) med brask og bram sine IIoT klare produkter 
og løsninger. Satsingen er så kraftig at selv ARC 
Advisory Groups forskningsleder i Europa, David 
Humphrey var overrasket. - Dette hadde vi ikke 
ventet, sa Humphrey til AMNYTT. Nå blir det spen-
nende å se hvordan Honeywell Process Solution 
følger opp den sterke satsingen på «IIoT Ready» 
produkter og løsninger. Rekken av nyheter som ble 
presentert var lang. I denne artikkelen omtaler vi 
hovedtrekk i HPS utviklingsstrategi.

Sammenkoblet og mobilt
Det er tre hovedelementer i Honeywell Process Sol-
tuns nye markedssatsing:

•  IIoT, som er svært omfattende og dekker 
blant annet skyløsninger og datasikkerhet

• Instrumentering
• Mobile løsninger

Leder for HPS på verdensbasis Vimal Kapur leg-
ger stor vekt på den nye instrumenteringssatsin-
gen til selskapet. - Vi er nå verdens fjerde største 
instrumenteringsprodusent, sa Kapur. Målsettingen 
vår er å bli blant de tre største. Strategien omfat-
ter både oppkjøp av produsenter og egenutvikling 
av produkter. Hovedvekten i strategien for å vokse 
i instrumenteringsmarkedet legges på egenutvik-
ling. Et annet felt Kapur ser behovet for å utvikle 
gode løsninger for, er vedlikehold. - Dagens sys-
temer er ofte dyre. Det må vi gjøre noe med, sa 
Kapur. Vi har utviklet et eget konsept som kalles 
Assurance 360. Systemet omfatter både prediktivt 
og korrektivt vedlikehold, reservedels håndtering 
og oppdatering av systemer. 

Eldre arbeidsstokk krever mer 
 digitalisering
I de fleste deler av verden er det en utvikling 
mot en eldre arbeidsstokk. Antall erfarne medar-
beidere blir kraftig redusert. Da må teknologien 
ta over, er budskapet fra Kapur. Det må utvikles 

Internett klar produsent
Utviklingen er tydelig. Det er et helt klart skifte fra hardware basert 
løsninger til programvarebaserte produkter. Utviklingen av IT teknologien 
er nå så rask at automatiseringsleverandører i stadig større grad baserer 
produktutviklingen på IT teknologi. I tillegg påvirker konsepter som 
Industry 4.0 og Smart Factory utvikling av Internet of Things løsninger. 
Med egen Industrielle løsninger – Industrial Internet of Things (IIoT).
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automatiserte systemer for stadig flere opera-
sjoner. Resultatet er enda sterkere sentralisering 
av driftsoperasjoner. Fjernkontroll og integrerte 
operasjoner er en viktig utvikling for å demme 
opp for utfordringen aldring av arbeidsstokken 
gir. Sentralt i dette arbeidet er digitalisering og 
utnyttelsen av mulighetene som Internett gir. Og 
Honeywells svar er IIoT ready produktportefølje.

Hvordan fungere IIoT? 
Det er fire hovedelementer i IIoT konseptet til 
Honeywell:

1.  smarte og tilkoblet instrumentering og felt-
utstyr – eller smart instrumenter og smart 
tilkobling

2. databehandling og lokal kontroll
3. prediktive analyser
4. smart og sikker samarbeidsløsninger

IIoT er et nettverk av nettverk som benytter 
Internett teknologi til å koble sammen mennes-
ker, prosessene og utstyret. For å kunne utnytt 
de nye mulighetene blir det utviklet ny arkitektur 
for prosesskontroll og overvåkningsløsningene. I 
den nye arkitekturen vil skyløsninger bli mer og 
mer sentralt. På grunn av de enorme datameng-
der som samles inn vil gode analyseverktøy være 
helt avgjørende. Siden data og informasjon skal 
utveksles i stort omfang, er kommunikasjons-
standarder helt avgjørende. Også Honeywell er 
av den mening at OPC UA vil være sentralt i dette 
arbeidet.

Må ta vare på eksisterende utstyr og 
 investeringer
Men vi må midt opp i den rivende utviklingen av 
informasjonsteknologi ikke glemme at det er inves-
tert betydelige summer i eksisterende produk-
sjonsutstyr og - løsninger. Utfordringen blir å finne 
systemer hvor disse investeringene utnyttes opti-
malt, samtid som ny teknologi tas i bruk.

Migrasjon til ny teknologi er sentralt i 
strategien for DCS segmentet
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Et godt eksempel er arbeidet med å øke levetid på 
kontrollsystemer ved å forenkle migrasjonopera-
sjoner. For DSC systemet Exprerion er det utviklet 
løsninger for oppgradering til nyeste versjon, som 
i stor grad er IIoT ready. Migrasjonsprosessen må 
kunne gjennomføres gradvis, er budskapet fra HPS. 
Det skal ikke være nødvendig å skifte ut hele DCS 
systemet på en gang. Erfaring viser at det kan bli 
kostbart og skape problemer. Ved hjelp av moderne 
informasjonsteknologi og Internett baserte løs-
ninger blir migrasjosnprosessene enklere og mer 
effektive. 

Skyløsninger og sikkerhet
Sikkerhetsløsningene må være så praktisk utfor-
met, at ulempene ved å følge prosedyrene blir så 
små at personellet følger kravene som systemet 
krever. En interessant observasjon er at spesialis-
tene på sikkerhet mener at jo mer som lagres og 
utføres i skyen, dess sikrere blir løsningene. Dette 
kommer av at i skyløsninger tas de mest avanserte 
sikkerhetsløsninger i bruk

Gammelt og nytt – i samme løsning
Levetiden på produktene blir kortere. Utfordringen 
for sluttbrukeren blir nå å finne ut hva er den faktiske 
teknisk/økonomiske levetiden er. Funksjonaliteten 
på de nye produktene økes i noen sammenheng 
dramatisk. Skal en installasjon som fungerer godt, 
oppgraderes? Eller er det økonomisk å vente til nye 
løsninger blir lansert. En hodepine det er vanskelig 
å svare på.

Internett gjør inntog i industrielle og foretaksmes-
sige løsninger i raskt tempo. Utfordringen er å finne 
balansen i å utnytte allerede installerte løsninger 
og systemer, og å ta i bruk nytt utstyr. Sluttbruke-
ren må ta i bruk smarte verktøy for å kunne analy-
sere situasjonen i en bedrift. Fremtiden er å finne 
gode løsninger på samarbeid med alle aktører i 
verdikjeden.

Det vil komme mye nytt innen  
instrumentering

Honeywell satser stort på trådløs teknologi
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Kommunikasjon
Men vi må ikke glemme at det i stor grad er fysisk 
utstyr som utgjør produksjonslinjene. Honeywell 
har arbeidet for å sikre at flest mulig av elemen-
tene fra sensor til kontrollsystem enkel skal kunne 
installeres og kobles sammen. Små besparelser 
i hvert enkelt ledd kan gi store gevinster i instal-
lasjon, drift og vedlikehold. Men de aller største 
gevinstene oppnås når alt kobles sammen, data 
kan overføres sømløst uavhengig av utstyrstype 
og all informasjon kan sees i et større bilde.

Løsninger som vil bli tilgjengelig i løpet av 2016 er:
• alarmhåndtering som omfatter:
 - god reaksjon på alarmer
  -  tidsriktig reaksjon på informasjon fra syste-

met og validering av informasjonen
 -   evne til å finne aktuell informasjon i pro-

sesshistorisk database

Smart Line omfatter:
• felt instrumentering
• tank overvåkingsutstyr * Enraf 
• spesielt gass instrumentering
• modulære løsninger
•  løsningen gir nivå måling med alarmer, 

gjennomsnittlig temperatur og tetthet og 
trender.

Smart Line transmitterne skal forenkle installa-
sjon og vedlikehold. Forenkling består i mer enn 
brukervennliginstallasjon. I utviklingsavdelingen 
arbeides det med løsninger hvor transmitteren 
kan sende data direkte til historian database, 
enten den er lokal eller i en skyløsning. Også ved-
likehold blir forenklet, på grunn av den modu-
lære oppbyggingen. Ved at instrumentene blir 
ferdig konfigurert i fabrikken forenkles installa-
sjonen. Det er også utviklet en løsning som gjør 
at kablingen blir uavhengig av polariteten, kalles 
 Universel wiring. 

ARC Advisory Groups Humphrey ble over-
rasket over den sterke IIoT satsingen til 
Honeywell.

Sjef for all industriell automatiseringsvirk-
somhet i Honeywell Vimal Kapur kjenner 
godt til aktuelle prosjekter på norsk sokkel. 
Han er imponert over hva enkelte operatør-
selskaper får til.
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Trådløst
Honeywell fortsetter sin satsing på den trådløse 
standarden ISA 100. De mener det gir sluttbrukeren 
større fordeler enn andre standarder, på grunn av 
en mer omfattende løsning. Standarden omfatter i 
tillegg til kommunikasjon fra feltinstrumenter også 

•  santidskommunikasjon mellom felt og 
forretningssystemer 

•  kommunikasjon mellom forskjellige 
industrisektorer

De trådløse produktene er samlet under produkt-
begrepet One Wireless

Fremtids visjoner
Et viktig element i Honeywells fremtidige satsing er 
mobil teknologi. Selskapet planlegger å utvikle full 
produktportefølje med denne teknologien. Strate-
gien som ble presentert er at det først skal utvikles 
en mobil løsning, for deretter å utvikle de mer tra-
disjonelle teknologiene.
Det andre hovedelementet i fremtidsvisjonen er å 
utnytte sky teknologien. Det vil gi brukerne 

• kraftigere analysemuligheter
• enklere prediktiv modellering
• økt mulighet for smart operasjon/drift

Honeywell ser muligheten for at disse teknologien 
vil endre automatiseringen fundamentalt. Program-
meringskompetanse og kapasitet blir helt sentralt 
og vil utvikle seg til å bli en av de viktigste tjeneste 
leverandører kan tilby.

Teknologiutviklingen er nå så rask at det er van-
skelig å få oversikt over alle nye muligheter. Pro-
dusenter som Honeywell må utnytte mulighetene 
ny teknologi gir, samtidig som eksisterende instal-
lasjoner og utstyr kommer til å fungere i mange år 
til. Også i spenningsfeltet mellom gammel og ny 
teknologi er informasjonsteknologiens nye funksjo-
nalitet løsningen.

Emerson-logoen er et Emerson Electric Co  
varemerke og servicemerke. ©2016 Emerson Electric Co.  
Fisher Controls International LLC
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Standardisering har gitt 
gode løsninger
Av Robert Biederbick, Endress+Hauser AS
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pH-måling i dag
En av de viktigste analyse parameterene i bransjen er pH. Mange kjemiske 
reaksjoner og syntese produksjoner kjører kun på en bestemt pH-verdi 
som «setpunkt». Den riktige pH-verdien spiller ofte en viktig rolle i vårt 
daglige liv: ketchup er ikke ketchup, vin kan smaker forferdelig ved feil 
pH-verdi og kroppspleieprodukter må alltid ha en hud-vennlig pH-verdi.

Målemetoder som temperatur, trykk, nivå og 
analytiske parametere brukes i industriell 

produksjon. Prinsippet med pH måling ligner i teo-
rien det samme som har blitt benyttet de siste 100 
år. Man måler et lite elektrisk potensial gjennom et 
lite glass membranen. Her kan man registrere et 
ekstremt bredt pH-span mellom 14 målte dekader. 
Ingen andre målesystemer har et så bredt dyna-
misk område som pH-måling. I den senere tid har 
man også benyttet andre materialer til å måle pH, 
men fortsatt benyttes tradisjonelle glass elektroder 
i 85 % av tilfellene.

Følsomt utstyr gir gode målinger
Hva er suksesskriteriet for at små glass-elektroder i 
et antall av cirka 1,2 millioner, arbeider i laboratorier 
og produksjonslinjer i alle bransjer?

En pH-glass-sensor består egentlig av to elektro-
der. En inneholder en stabil kjemisk buffer løsning 
med et svært stabilt elektrokjemisk potensial som 
fungerte som et konstant jordings potensial og 

pH målere skal tåle svært aggressive miljøer
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kalles referanseelektrode. Referanseelektroden har 
kontakt til målemediet gjennom en diafragma, slik 
at ioner i mediet har elektrisk kontakt, uten at de 
forbrukes fra referansen. Den andre elektroden er 
en ”arbeids-elektrode» med en liten glassboble 
laget av spesial glass. Dette glasset er ekstremt 
følsomt overfor H+-ioner i vann. Disse produserer 
et spesifikt ione-potensiale mellom konsentrasjo-
nen på utsiden av glasset og innsiden av glasset. 
Når «arbeids-elektroden» er koblet sammen med 
referanseelektroden, vil en forsterker kunne måle 
dette potensialet mellom begge elektrodene. Den 
målbare spenningen i en pH-sensor går fra +500 til 
-500 mV.

Kombinere kjemiske og fysiske egenskaper
Men hvordan kan man nå måle pH-verdien? pH-
verdien er definert som et logaritmisk tall med refe-
ranse til konsentrasjonen av H+-ioner i det målte 
mediet. ”Nernst”-ligningen beskriver disse forhold 
godt og beregner i kondensert form en spenning 

på ca. 59 mV mellom hvert pH-trinn. (for eksempel 
fra pH 3 til pH 4). Med dette gitte forholdet samt 
spesifikke buffer løsninger med kjente pH-verdier, 
kan målesystemet kalibreres og omformes fra målt 
spenning til tilsvarende pH-verdi.

I dag er «arbeids»-elektroden og referanse-elek-
troden innebygd i en såkalt kombi-elektrode. Det 
gjør det enklere å håndtere sensorer for montering 
i prosessen. For å beskytte glass-elektroden mot 
mekanisk påkjenning er det vanlig å benytte elek-
trodeholdere mot prosess. Et komplett pH-måle 
punkt består av pH-sensoren, elektrodeholder, til-
koblingskabel og en transmitter (måleverdi-omfor-
mer). Måleverdiomformeren måler i utgangspunktet 
spenningen, men omformer denne til pH-verdi med 
standardisert utgangssignal.

Standardisering og smarte løsninger
Gjennom tidene har det vært designet og produ-
sert en rekke forskjellige løsninger for elektroder, 

Et komplett pH-måle punkt består 
av pH-sensoren, elektrodeholder, 
tilkoblingskabel og en transmitter
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prosessarmaturer og transmittertyper. Variantene 
er like forskjellige som anvendelsesområdene i 
industrien. Men standardisering og harmonisering 
påvirker sensorstørrelse, kabeltilkobling og pro-
sesstilkoblingen. 120

mm sensor lengde, 12 mm diameter og PG13,5- 
gjenget tilkobling er den mest vanlige dimensjon 
for pHsensorer i dag. Mange applikasjoner med 
medier som kan være aggressiv, også med ekstrem 
temperatur og høyt trykk forhold i prosessen kre-
ver pH-sensorer med ekstremt robust konstruksjon 
og sensor beskyttelse. I fokus står referanseelektro-
den, som alltid må ha kontakt til mediet. Problemet 
er å beskytte den mot fremmede ioner fra prosess-
siden og at disse migrerer gjennom membranen 
for derved å endre 0-punkts potensialet. Dette 
kan, i verste fall, ødelegge pH-elektroden. Smarte 
løsninger kan være flytende gel i elektroden eller 
en flytende KCL-løsning med overtrykk og som all-
tid siger gjennom systemet og ut mot prosessen. 

Dette vil forhindre forgiftning av elektroden (foru-
renset av fremmede ioner). En ny teknologi er spe-
sielle ione-feller i referanse elektroden som fanger 
fremmede ioner før de når innsiden og elementet 
for null-punkts potensialet.

Vedlikehold viktig
Svært ofte får glass-overflaten et påbygget lag av 
produktmediet og som blokkerer glassoverflaten 
mot  ioner. Det kan være kalkstein, polymer eller 
en biologisk film. Som resultat fungerer målingen 
veldig tregt og ustabilt. Derfor er det svært viktig 
å holde sensoroverflaten ren og sikre god kontakt 
mot prosessmedia.

Moderne pH målesystemer har derfor integrert 
spray-rengjøring. Da kan man, etter behov, ren-
gjøre elektroden. Et vanlig rengjøringsmiddel kan 
være bare varmt vann eller en blanding med svak 
syre. Hvilket rengjøringsmiddel som er det rette 
avhenger av prosessen. Moderne transmittere, som g
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«Liquiline CM44», har programmerbare rengjørings 
opsjoner integrert for å åpne ventiler for spray ren-
gjøring med enkel timer funksjon eller med indivi-
duell sensor tilstands-sjekk.

Måleoppsettet må være godt
pH-måling er ikke mer pålitelig enn stabiliteten i 
hele målekretsen. Korrosjon og fuktighet påvirker 
motstanden i kabel kontaktene til elektroden og 
kan påvirke resultatet. For å forhindre at slike feil 
påvirket målingen, benyttes mer og mer innkaps-
lede kontakter. «Memosens» konnektor er et godt 
eksempel på at åpne pinnekontakter kan unngås. 
«Memosens» har beskyttelsesgrad i.h.h.t. IP68. En 
integrert A/D-omformer i sensoren overfører de 
målte digitale signalene til transmitteren. Forde-
len med dette er at det digitale pHsignalet ikke 

kan bli påvirket mellom elektrode og transmitter. 
Ved å benytte «Memosens» digital system, kan 
man også lagre kalibreringsdata i pH-elektroden. 
Dette gjør kalibreringsrutinen uavhengig av hvor 
sensoren skal brukes senere. Det åpner døren for 
enklere og mer nøyaktig kalibrerings konsepter. 
En sentralisert kalibreringsstasjon kan ta hånd om 
alle pH-elektroder i felten, for rengjøring, justering 
og rekalibrering. Dette Øker nøyaktigheten til kali-
breringen av pH-elektroden. Dessuten kan dette 
gjøres uten at man får avbrudd i produksjon eller 
kontroll av pH.

Fascinerende at en 100 år gammelt glass teknologi, 
kombinert med moderne digital kommunikasjon, 
fortsatt benyttes i et nøyaktig pH-måle system med 
et ekstremspenn på 14 dekader av målt område.

Kalibrering er viktig for gode måleresultater
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Citect Anywhere

Citect Anywhere er det siste tilskuddet til CitectSCADA. Pro-
duktet gir deg en fleksibel og enkel tilgang til CitectSCADA via 
nettlesere som støtter HTML5. Dette gir brukeren mulighet til 
raskt og enkelt å kunne foreta feilsøking og nødvendige inngrep 
når han er utenfor kontoret – noe som reduserer tidsforbruk og 
kostnader. Citect Anywhere har en høy grad av innebygd sikker-
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For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på Autic System 
AS eller se våre websider: www.autic.no

Få tilgangen til ditt CitectSCADA-system overalt! 
Citect Anywhere gir deg tilgang til sanntidsin-
formasjon og prosessdata – hvor som helst og 
når som helst, på en hvilken som helst plattform. 
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Markedet vil se nye produkter 
fra velkjent leverandør
Av Jan Eirik Schiøtz
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- Selv om vi formelt var fullt operativ fra 1. januar i 
år, er det fortsatt en god del jobb å gjøre før vi kan 
si at organisasjonen er helt på plass, sier Per Willy 
Skar til AMNYTT. Skar er daglig leder i det nye dat-
terselskapet til Mitsubishi Electric Europe, Factory 
Automation. Europa kontoret gir oss full støtte og 
mange rutiner er allerede på plass i lokalene sen-
tralt i Drammen. I alt er vi nå åtte ansatte og vi antar 
at det er behov for ytterligere en eller to ansatte til 
i løpet av sommeren. Målsettingen er at omsetnin-
gen av Mitsubishis omsetning innen Factory Auto-
mation (FA) skal økes her i landet.

Solid erfaring
Med en arbeidsstokk som kan vise til om lag 80 års 
erfaring med Mitsubishi produkter er den unge orga-
nisasjonen svært erfaren. – Vi har kompetanse innen 
hele FA feltet, sier Skar. Det gjelder PLS, HMI, fre-
kvensomformere, servomotorer, roboter og remote 
I/O. Kundegruppene vi henvender oss til er ganske 
tradisjonelt. All industri er sentral målgruppe, det 

inkluderer selvsagt maskinbyggere. Videre er vann 
og avløpssektoren sammen med infrastrukturen en 
viktig sektor for en leverandør som Mitsubishi. Skar g

Ungt selskap,  
men mye erfaring
Nok et internasjonalt selskap har valgt å etablere egen datter organisasjon 
i Norge. Nå er det Mitsubishi Electric som med sin Factory Automation 
divisjon har etablert egen organisasjon. Deler av dette selskapets produkter 
er godt kjent i Norge, men vi vil nå se et litt bredere spekter.

Lokalene er i svært kort avstand fra forrige 
forhandler
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understreker at selskapet skal ikke utføre prosjekte-
ring. Vi er en leverandør av utstyr og komponenter, 
som støtter maskinbyggere, systemintegratører og 
sluttbrukere med vår kompetanse.

Nye produkter
- Spesielt innen et område vil markedet merke at 
Mitsubishi står på egne ben, forteller Skar. Nå vil vi 
markedsføre Mitsubishis egen HMI løsninger. Det 
vil forenkle utviklernes arbeid mener han. Nå kan 
HMI løsningen konfigureres i samme system som 

Det arbeides intenst med å tilegne seg kunnskap om nye produkter

både PLS, drives og andre produkter. Spesielt for 
maskinbyggere og systemintegratører vil dette for-
holde være avgjørende for produktiviteten. 

- Vår organisasjon er teknisk basert, sier Skar. To 
personer har salgsoppgaver, resten har tekniske 
oppgaver. Salgspersonene har også teknisk bak-
grunn. Vi må være solide på det faglige, for å kunne 
gi kundene den supporten de har behov for. Faglig 
dyktighet, i kombinasjon med lang erfaring, er vårt 
viktigste konkurransefortrinn.
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Engineeringsarbeidet skal bli enklere

Selv om vi ikke har flyttet oss lang fra forrige 
forhandler av Mitsubishis lokaler, er det stort 
behov for å informere markedet om vår nye 
eksistens. - Vi bruker derfor mye krefter på å 
kontakte brukere som allerede benytter utstyr 
fra moderselskapet vårt, forteller Skar. Etable-
ring av gode administrative og logistikk rutiner 
er den andre hovedaktivitetene i oppbygging av 
den nye organisasjonen. Europakontoret gir oss 
verdifull hjelp. Ved å utnytte effektive logistikk 
løsninger kan vi utnytte sentrale lagerfunksjoner. 
Det letter være interne rutiner og sikrer kundene 
rask oppfølging. Skar er optimistisk på den unge 
organisasjonens vegne.

De er søte 
når de er små...

Tung på fag, lett på tå!

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende 
interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, 
instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder.

Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter 
og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit 
gjennom mer enn 40 år.

Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør 
dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi 
har – til både etablerte og nye kunder.

Elteco as  Floodmyrveien 24, Porsgrunn    
telefon 35 56 20 70  firmapost@elteco.no   

www.elteco.no

mailto:firmapost@elteco.no
http://www.elteco.no
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HMS og kvalitetsstyring er 
nøkkelen til suksess
Av Jan Eirik Schiøtz
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Emerson Process Management så seg om etter 
en kvalifisert partner for service og vedlikehold 

da selskapet overtok distribusjonsavtalen for sine 
egne Fisher reguleringsventiler i fjor høst. Det er 
ingen nykomling de inngikk avtale med. Score sel-
skapet ble etablert i 1982 i Skottland, som en repa-
rasjons- og servicetjenester leverandør for ventiler 
til olje og gassindustrien på engelsk sokkel. I 1993 
etablerte selskapet seg i Norge, med base i Stavan-
ger. I 2011 ble virksomheten utvidet med eget verk-
sted og kontor i Sandnessjøen.

Sikkert arbeidsmiljø
- Vi legger svært stor vekt på HMS (Helse- Miljø-
Sikkerhet) arbeidet, sier General Manager Anna 
Endresen til AMNYTT. I godt samspill med faglig 
dyktighet gir det oss en konkurransedyktig organi-
sasjon. Avtalen med Emerson Process Management 
er viktig for oss, spesielt i disse tider, hvor oljeakti-
viteten reduseres. Avtalen bidrar med en styrking 
innen ventil vedlikehold, og vi arbeider aktivt med 

Godt arbeidsmiljø, fundamentert 
på dyktige medarbeidere
Fagkompetanse og sikkerhet er sentrale verdier for Score AS. Selskapet 
har god kompetanse og erfaring med vedlikehold og service på ventiler. 
HMS arbeidet er så godt innarbeidet i bedriften. Men det viktigste 
hendelsen i året som gikk var nok inngåelsen av samarbeidsavtalen med 
Emerson Process Management og rammeavtalen med Det Norske.

g

å bli en foretrukken samarbeidspartner for alle virk-
somheter som her behov for vedlikehold og service 
på ventiler. Skal vi oppnå det, må vi fortsatt ha stor 
oppmerksomhet rettet mot faglig dyktige medar-
beidere, i et sikkert arbeidsmiljø.. I verkstedene og 
lageret er det svært ryddig. Store plakater viser 
hvor det er miljøstasjoner og hvor kvalitetskontroll 
skal utføres. Hele arbeidsmiljøet viser at både med-
arbeidere og ledelse har stor oppmerksomhet ret-
tet mot et godt og sikkert arbeidsmiljø

- Moderselskapet har i alle år lagt stor vekt på 
å utvikle dyktige medarbeidere, forteller Simon 
Øverås. Han er ansvarlig for salg og kontrakter. 
Siden utdanningssystemet i Storbritannia ikke har 
samme opplegg når det gjelder fagutdannelse som 
i Norge, etablerte Score PLC tidlig en egen utdan-
ning for sine fagfolk. Utdanningsløpet er på hele 
seks år. Her i Norge bruker vi den offentlige fagut-
danningen som et fundament for å utvikle kompe-
tente medarbeidere.
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Riktig valg
Det ligger mye prosess- og ventilkunnskaper bak 
riktig valg av ventiler. – Vi har en egen engineerings-
avdeling som jobber tett sammen med kundene for 
å få frem de mest optimale valgene, sier Endresen. 
Rotårsak analyser er helt sentralt i vårt arbeid med 
å utvikle avdelingens kompetanse. Jo mer vi forstår 
av årsaken til at ventiler feiler eller blir skadet, dess 
bedre råd kan vi gi til våre kunder. Det gjelder både 
valg og i driftssituasjoner. Vi må se på hele installa-
sjonen. I denne sammenheng er det også viktig å se 
på aktuatoren. Den må også dimensjoneres riktig, 
slik at ventilen opererer etter forutsetningene. Etter 
å ha spesialisert oss på ventiler i over 30 år har vi 
tilegnet oss bred kompetanse på prosessforståelse 
og riktig valg av ventiler.

Oppetid viktig
Ventiler, spesilt reguleringsventiler, er som regel 
prosesskritisk utstyr. For å sikre at sluttbrukeren 
får så kort avbrudd i produksjonen som mulig, har 
Score et omfattende lager av ventiler, aktuatorer 
og reservedeler, som etter avtalen med Emerson 
har blitt ytterligere styrket på reguleringsventilsi-
den. – Vi samarbeider med kundene våre om hvilke 
utstyr som skal lagerførVi har eget kundespesifikt 
lager og eget Score lager forteller Øverås. Vi kaller 
dette inventory management hvor vi påtar oss hele 
håndteringen av leveransen fra lager til kunde. I til-
legg utnytter vi dagens effektive logistikkløsninger. 
Avhengig av kritikalitet, kan det være like økono-
misk å få reservedeler tilsendt fra produsenten. Vi 
er et frittstående selskap, som ikke har agenturer 

Kvalitet på arbeidet avgjøres av kvaliteten på fagfolkene
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og bundet opp til en spesifikk produsent. Vi har en 
sterk supply chain avdeling som arbeider tett mot 
våre leverandører for å få gode avtaler. Det gir oss 
frihet, god fleksibilitet og kvalitet for våre kontrakts 
kunder. Dette for å finne den beste løsningen for 
kunde og at ventil er «fit for purpose».

Reduserer kostandene
På verdensbasis har Score en stor det største lager-
beholdning av ventiler og aktuatorer. Det er der-
for arbeidet mye med å utvikle gode strategier for 
håndtering av lageret. I samarbeid med kunde utvi-
kler vi system for:

- Reservedelshold og ventilstrategier
- reparasjon og vedlikeholdsrutiner
- valg av ventil og aktuator løsninger

Lagerhold og logistikk er sentralt i Scors forretningside

Vedlikehold og reparasjon av ventiler krever 
mye maskinering

Ryddige lokaler og optimal arbeidsflyt gir  
effektiv produksjon

- modifiseringer
- rotårsak ved feil

Løsningen kalles Intelligent Valve Management 
(IVM) og gir et rammeverk for kontinuerlig forbe-
dring av hele verdikjeden i en ventilslevetid. - Vi har 
lagt mye av konsernets kompetanse og erfaring i 
denne løsningen, forteller Øverås. Erfaringer viser 
at kundene får redusert sine ventilkostnader. Doku-
mentasjon rettet mot både mot kundens og indus-
tri krav er også del av systemet. Dette er et element 
som betyr mye når det gjelder sikkerhet, som jo er 
et sentralt element i Scores bedriftsfilosofi. Løsnin-
gen passer både for nye og eksisterende anlegg 
og kan skreddersys enhver kunde, uavhengig av 
selskapsstørrelse.
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Tilstandsovervåking
Erfaring viser at godt over halvparten av installerte 
kontrollventiler tilfredsstiller ikke ytelsesspesifika-
sjonene. Ved å overvåke helsetilstanden til en ventil 
er det mulig å modifisere ventilinstallasjonen, slik at 
driftsbetingelsen oppfylles. Ventilovervåkingsløs-

ningen til Score kalles V-Map. For å samle inn data 
plasseres det sensorer på ventilen og aktuatoren 
som samler inn informasjon om:

-  dreiemoment som overføres fra aktuator til 
ventil

- aktuatorvæsketrykk (hydrauliske aktuatorer)
- linjetrykk og temperatur
- ventilens driftstid
- detektering av lekkasjer
- ventilposisjon

Alle målinger maters inn i et analyseverktøy og 
sammenlignet med standardverdier og spesifi-
kasjonskravene. Ventilinstallasjonens godhet blir 
evaluert og melding om behov for tiltak blir gitt 
driftspersonell.

Nye lokaler
Lokalene i Sandnessjøen er moderne og tilpasset 
dagens virksomhet. For lokalene i Randaberg har 
aktiviteten økt i omfang i løpet av årene. – Vi plan-
legger nå å flytte all virksomhet til en ny lokalitet, 
hvor vi vil designe lokaler bedre tilpasset vår virk-
somhet, forteller Endresen

Målsettingen er å få en mer effektiv arbeidsflyt. 
Ved å planlegg alt fra bunnen av og med god 
kunnskap om virksomheten, vil de nye lokalene bli 
optimalisert med hensyn på arbeidsflyten. - Det 
er gevinster å hente på å få mer effektive lokaler, 
sier Endresen. Foreløpig er vi i planleggingsfasen. 
Tomten vi har er så stor som 25 000 m2, så vi blir 
ikke trangbodd. Nå evaluerer vi hvor store loka-
ler det er riktig å bygge. Selv om vår virksomhet 
går godt, må vi selvsagt ta hensyn til situasjonen i 
oljebransjen. Men vi har som sagt i de siste måne-
dene inngått samarbeidsavtale med Emerson og 
rammeavtale med Det norske oljeselskap ASA, 
som sammen med tidligere kontrakter sikrer oss 
et godt nivå på aktivitetene. Endresen er fornøyd 
med situasjonen for selskapet.

Adm. dir. Anna Endresen har store 
 forventninger til avtalen med Emerson
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WAGO - Alltid et skritt foran i utviklingen

• For tøffe omgivelser med temperaturområde fra -40ºC  l 70ºC
• Kompakt og modulært
• Marinegodkjent for ekstreme omgivelser iflg. DNV GL 
    (EMC 1 / Cat.D) og andre klasseselskaper
• Løsninger med redundante kontrollere, neeverk og 
    strømforsyninger
•• Høyt kvalifiserte support-ingeniører i Norge

WAGO PLS- og I/O-system er et sikkert og 
pålitelig valg i alle applikasjoner

Automaaseringsløsninger for videre vekst
Som komplee leverandør av elektro- og automasjonsløsninger, 
har WAGO siden 1951 levert trygge løsninger  l næringer med 
ekstra strenge krav. 

Les mer om våre løsninger og produkter  l havbruksnæringen 
på www.wago.no/mariam

PressemeldingerPressemeldingerPressemeldinger

Sven Eirik Wilhelmsen (40) er ansatt som inne-
selger hos Emerson Process Management AS. 
Han skal primært jobbe som inneselger i sel-
skapets førstlinje support som i dag består av 7 
ingeniører.

Dette teamet skal gi tilbud på Emersons produkter innen Rose-
mount og Flow portefølje.

Sven Eirik er utdannet maskiningeniør. Han kommer nå fra 
tilsvarende funksjon hos IKM Instrutek i Larvik hvor han i 1,5 år 
primært har jobbet med maritimt salg og som prosjektingeniør.
Sven Eirik har bakgrunn fra skipsfart og har jobbet noen år som 
styrmann på større tankskip. Han er også utdannet kaptein. Etter 
dette jobbet han som designingeniør for Aibel i prosjekter for 
Statoil.

Ny inneselger hos Emerson Process Management AS

http://www.wago.no/maritim
http://www.wago.no/mariim


Digitalisering gir effektive 
engineeringsprosesser
AV Lars Fossum, produktsjef Siemens
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FMC Technologies, Inc. tilbyr virksomhetskritisk 
teknologiløsninger for områdene oljeleting, 

oljeproduksjon og oljeraffinering, og er en global 
aktør mye takket være en komplett Siemens PLM-
løsning (Product Lifecycle Management). Ved å ta 
i bruk Teamcenter®, opplevde firmaet å redusere 
engineeringstimer, økte produktiviteten og ble 
en global aktør. I dag utfører FMC Technologies 
designarbeid på alle syv lokasjoner, hvor alle drar 
nytte av hverandres innsats.

Økt produktivitet
Ledelsesfokuset i FMC Technologies er rettet mot 
tilpassede løsninger og minimering av antall engi-
neeringstimer per prosjekt.
- Å redusere engineeringstimene er noe ledelsen 
fokuserer på. Det er avgjørende for lønnsomhe-
ten og for tid til marked, sier Steve Joiner, leder 
for Global Engineering Systems, en del av FMC 
Technologies.

En nøkkelstrategi for å oppnå dette, er å gjenbruke 
eksisterende produktinformasjon. Dette er ikke bare et 

mål på de enkelte lokasjonene, men i hele konsernet. 
- Tidligere kunne vi håndtere produktinformasjonen 
på hver lokasjon, men da hadde vi ikke det globale 
overblikket, sier Joiner og fortsetter:
- Det var det vi hadde behov for, hvis vi skulle dra nytte 
av produktinformasjonen på tvers av konsernet.

Globalt samsvar
FMC Technologies valgte Teamcenter fra Siemens 
PLM Software, en komplett PLM-løsning for hånd-
tering av selskapets globale produktutvikling.
- Den største fordelen ved Teamcenter er at den 
gjorde oss i stand til å bli globale, hevder Joiner. 
Han understreker at selskapet har gjort langt mer 
enn bare å implementere et CAD data manage-
ment med Teamcenter-integrasjon for programva-
rene NX™ og SolidWorks®. 

Teamcenter brukes også til å håndtere arbeidsfly-
ten i forbindelse med produktgjennomganger og 
frigivelse.
- Uten Teamcenter kunne vi eksportert hele databa-
sen til en annen lokasjon, men vi ville ikke ha kontroll g

Grenseløst designarbeid ga 
utvikling i verdensklasse
Industrien står på terskelen inn i sin fjerde revolusjon, og digitalisering 
er nå blitt en viktig del for fremtidens produksjon. Målet er å øke 
produktivitet og effektivitet, fart og kvalitet. På denne måten kan bedrifter 
fortsatt være konkurransedyktige på veien mot fremtidens industri. 
Nøkkelen til økt produktivitet og smartere bruk av ressurser ligger i 
optimalisering av prosesser. Digitale løsninger kan hjelpe produsenter å 
bli mer effektive, øke produktiviteten og produsere innovative produkter.
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opp slik at det begrenser tilgang til informasjon 
som alle reguleringsorganer krever.
- Når vi lager en del i systemet vårt, er det lett å 
avgjøre hvilke spesifikasjoner som sertifiserer akku-
rat den delen. Når vi lager en del, så er det i over-
ensstemmelse med kravene som ingeniørene har 
satt opp. Produksjonspersonalet kan lett avgjøre 
hvilken versjon av en spesifikasjon som akkurat 
denne delen vil revideres etter, hevder Joiner.

På denne måten har Teamcenter gitt tillit til at 
deler er laget etter korrekte spesifikasjoner under 
produksjonen. 

I tillegg til reduserte prosjekteringstimer, riktig 
dokumentasjon etter regelkrav og rask prosjekt-
utvikling, ble deling av produksjonstegninger på 
tvers av lokasjoner beregnet til å spare FMC Tech-
nologies for mer enn 20 millioner USD.

PLM Software i Norge
Lars Fossum er produktsjef hos Siemens PLM Soft-
ware, og kontaktperson for PLM i Norge. Lars er sivilin-
geniør innen maskinteknikk med 16 års erfaring innen 
PLM, både fra leverandørsiden og som konsulent. 
- Med dagens utfordringer i oljebransjen er man 
nødt til å tenke nytt og lære fra andrebransjer, hev-
der Lars.
- Det holder ikke å kun kutte kostnader. Man må i til-
legg øke produktiviteten. Teamcenter fra Siemens 
PLM Software hjelper bedrifter med å effektivisere 
engineeringsprosessen, redusere utviklingstid og 
-kostnader, muliggjøre global samhandling i hele 
verdikjeden, øke standardisering og gjenbruk, samt 
bedre informasjonsflyten i prosjektene, avslutter Lars. 

Modifisert produktkrav, økende konkurranse fra 
raskere rivaler og færre ressurser er klare signaler 
om at du må endre produksjonsprosesser. Nye for-
retningsmodeller og avanserte relasjoner blir nor-
men, så du trenger er strategier som effektiviserer 

over hva vi leverte til de forskjellige lokasjonene. Ved 
hjelp av Teamcenter, kan vi sende ut data på artik-
kelnivå og dele denne informasjonen på en konsis 
måte, sier Joiner. Teamcenter brukes til å håndtere 
arbeidsflyten identisk på alle syv lokasjoner, noe som 
gir et bedre samsvar på tvers av hele konsernet.

PLM prosessforbedringer gir vekst og regelsam-
svar FMC Technologies’ løsninger har økt betydelig i 
omfang de seneste årene. Tidligere leverte de punkt-
løsninger, som borehoder til utvinning av olje og gass. 
Nå er løsningene mye bredere og dekker en stor del 
av energiutvinnings- og transportprosessen. Den økte 
effektiviteten som Teamcenter har tilført prosjekterin-
gen har vært med til å støtte denne veksten.
- Med mulighet til å gjenbruke produktdata fra forskjel-
lige designsentre, kan vi gjennomføre flere prosjekter 
uten å måtte øke antallet ansatte tilsvarende, sier Joiner.

Et annet område hvor Teamcenter spiller en viktig 
rolle er i forbindelse med regelsamsvar. I olje- og 
gassbransjen, er det mange reguleringsorganer for 
alt fra produktdesign til miljøspørsmål på arbeids-
stedene. Teamcenter gjør det mulig å håndtere all 
teknisk dokumentasjon i overensstemmelse med 
regler og krav. For eksempel har systemet blitt satt 
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driften, øke produktiviteten og opprettholde kvali-
tet. Det er ingen enkel oppgave for dagens distri-
buerte bedriften.

Tecnomatix produksjonsstyring lar deg adminis-
trere mange av forretningsprosesser som kreves fra 
et tidlig stadium i designprosessen til selve lanse-
ringen av produktet. Denne løsningen bruker Team-
center® PLM grunnlaget for å skape et fullt samtidig 
engineering miljø for design og produksjon team 
i en arkitektur bygget med åpne teknologier for å 
utnytte eksisterende IT-investeringer. Uansett hvil-
ken bransje du jobber i produksjonsprosessen gir 
ledelsen en stiftelse som kan utvides på tvers av 
virksomheten, slik at du kan utnytte eksisterende 
produktdesign mens du optimalisere og synkron 
PRODUCTION leveranser. Dette betyr at du kan 
administrere livssyklusen koster bedre, for å være 
mer produktiv på flere områder og opprettholde 
kvalitetsmål for produktene.

I dagens raskt, tilgang til produksjonsdata i sanntid 
er nødvendig for å få et fullstendig bilde av dine syk-
kel data og administrere produksjonsprosessene. 
Innsamling av driftsdata i sanntid er viktig å måle 
ytelse i henhold til planen. Den har også en viktig 
rolle i å skaffe gyldige kostnadsanslag for utvikling 
av nye produkter og rettferdiggjøre risikoen ved 
ikke-kompatible produkter. Dette kan bare oppnås 
med en strategi for Product Lifecycle Management 
(PLM) programvare.

Siemens ’Produksjon Management-løsning illustrerer 
det som er forenlig med design, planlegging, bygging 
og vedlikehold. Det gjør PLM strekker seg hele veien 
til produksjon gulvet. På denne måten er det mulig 
å oppnå raskere produktlanseringer, kontinuerlig 
prosessforbedring, overholdelse av regelverk og økt 
operasjonell effektivitet. All livssyklus data til et pro-
dukt er en integrert kunnskapsbase som kommer ut 
innovative og lønnsomme produkter til markedet.

Velkommen till JUMO.

www.jumo.no
70028

Ny Innovativ 
Tyristor

JUMO TYA
Du verdsetter effektivitet, nøyaktighet og lang levetid? 
Du vet at den totale kvaliteten av erfaring, innovasjon 
og praksis er nær?
 Da har du funnet den rette partner:

RS422/485 eller Profibus

Setup programmer via USB

Myk start med strøm grense

Resistans overvåking av
MoSi2 varme elementer

Teach in funksjon

Diagnose av riktig faserekkefølge

Enkel programmering i klar tekst

http://www.jumo.no
http://www.jumo.no


Innovasjon og erfaring er 
selve fundamentet
Av Jan Eirik Schiøtz
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En produsent som legger stor vekt på kvalitet, 
både i produksjon og måleteknikk, er Endress 

+Hauser. Sentralt i produksjonen av instrumenter 
er kalibrering. For de aller fleste instrumenttyper 
kalibreres alle sensorer før de monteres i instru-
mentet. Når instrumentet er ferdigprodusert blir så 
hele produktet kalibrert. Det kan gjelde for trykk, 
temperatur og flow. Produsenten tilbyr omfattende 
produktportefølje som omfatter flow, nivå, trykk, 
analyse, temperatur, datainnsamling og digital 
kommunikasjon.

Innen de forskjellige feltene utnytter alle ledende 
produsenter forskjellige måleprinsipper, for å kunne 
tilby løsninger som er mest mulig optimale de for-
skjellige prosessbetingelser. Flow er et godt eksem-
pel. Turbin flowmeter er en gammel teknologi, som 
fortsatt har sine fordeler. Men nå kan mengde også 
måles med ultralyd, resonansmålinger (Coriolis) og 
Vortex (virvelmålinger). Det samme gjelder for nivå, 
hvor ultralyd, trykk og radarteknologier er benyttet 
for å utvikle løsninger for forskjellige applikasjoner.

Både måle- og datateknisk kompetanse
Det kreves god kompetanse, både i bredde og 
dybde, for å kunne beholde posisjonen som en 
ledende instrumentprodusent. I tillegg er det helt 
avgjørende å besitte allsidig prosessforståelse, for 
å kunne tilby gode måletekniske løsninger. Endress 
+ Hauser er rangert som en av verdens fjerde stør-
ste prosessinstrumenterings produsent. Denne 
posisjonen er i stor grad basert på solid teknisk 
kompetanse.

For å forenkle sluttbrukerens situasjon er det 
utviklet:

•  Mindre komplekse systemer, det benyttes 
standard løsninger i økende grad

• Forenklet drift av instrumenter
•  Hvert instrument får økt bruksområde og 

funksjonalitet

Økt bruksområde kan oppnas ved at forskjellig 
måleprinsipper integreres i et instrument. Coriolis-
måleren er et slikt eksempel. I tillegg til flow målin- g

Kvalitet i alle ledd
Skal sluttbrukeren sikres så riktige og nøyaktige målinger som prosessen 
krever, stilles det store krav til instrumentet. Det gjelder måleprinsipp, 
produksjon og funksjonalitet. Instrumentet må ha optimal eller litt upresist 
sagt, riktig nøyaktighet, reperterbarhet og presisjon i målingene. Noen få 
lendende produsenter behersker både de fleste måletekniske prinsipper og 
produksjonsmessige forhold for å kunne tilby et bredt spekter av løsninger.



Endress + Hauser har optimalisert forholdet mellom egen produksjon og underleverandører

Det er my håndverk i produksjon av gode instrumenter
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prinsippet for måling av temperatur er forholdvis 
enkelt, gir mediers egenskaper og prosessmiljøene 
visse utfordringer. For å beskytte selve sensoren, 
det kan være PT 100 element, får den en kappe 
som forsinker temperaturutjevning fra målepunkt 
til måleelementet. Endress + Hauser har lagt stor 
vekt på å utvikle robuste løsninger som reduserer 
forsinkelsen i temperatur utjevningen. Resultatet er 
et instrument som raskere gir korrekt måling. Dette 
er et godt eksempel på at det fortsatt er behov for 
produktutvikling, selv om selve måleprinsippet et 
godt kjent og har vært benyttet i mange år.

I alt produserer Endress + Hauser 175 000 ter-
mometerer hvert år. Produksjonen av temperatur 
transmittere er større, med 250 000 enheter per 
år. Det viser at dette produktet er vel anerkjent i 
markedet.  

Må se på hele måleoppstillingen
Målenøyaktigheten påvirkes av hele installasjonen, 
sensor, kabel og transmitter. Måleresultatet kan bli 
påvirket av kabelskifte, ved at motstanden i kretsen 
endres. Løsningen er som så ofte, digitaliser signa-
let. Denne digitaliseringen må skje i sensoren. En 
teknologi for å redusere feil er at signalet fra senso-
ren overføres kontaktløst, ved bruk av induktiv løs-
ning. E+H har utviklet en løsning hvor data lagres i 
sensoren. Det kan for eksempel være kalibrerings-
data. Løsningen kalles Memosens. Sensoren bereg-
nes selv målekurven ved kalibrering.

Programvare løsninger
Device Integrator, kalt FieldCare SFE 500, er et 
universelt konfigureringsverktøy. Verktøyet kan 
benyttes fra parameterisering av instrumentet til 
engeneering for tilstandsovervåking. Løsningen 
fungerer for HART, Profibus og Foundation Field-
bus kommunikasjon. Dette systemet skal kunne 
fungere i integrasjon med de aller fleste kjente kon-
trollsystemer, for konfigurering av et instrument i 

ger, måles også temperatur. Temperaturmålingen 
benyttes til å beregne riktig flow, men kan også gis 
som eget signal.

Mye av fleksibiliteten vil ligge i transmitterne. Ved 
hjelp av datateknologi kan det oppnås stor fleksibi-
litet basert en standard hardware plattform. Trans-
mitterene blir stadig mer avanserte. I noen løsninger 
er det integrert PID funksjonalitet i elektronikken. 
Slike «stand alone» løsninger kan for eksempel styre 
dosering. Det kan gi raskere reguleringens respons

Kvalitet
Et produkt skal ikke forlate Endress + Hausers pro-
duksjonslokale før det er godtgjort at instrumentet 
tilfredsstiller gjeldene spesifikasjoner. For å oppnå 
dette må både produksjonsutstyr og produktene 
kalibreres. Det er svært omfattende prosedyrer 
som er utviklet for alle ledd i produksjonen. I til-
legg er sporbarheten i hele kjeden ivaretatt. For 
noen parametere har Endress + Hauser egen akkre-
ditering. For enkelte parametere eller prosedyrer 
benyttes det tredjeparts løsninger for å redusere 
unøyaktigheten.

I et av produksjonsstedene utføres det opp mot 10 
000 kalibreringer per år i egen rigg. I stor utstrek-
ning er det benyttet egen instrumentering i rig-
gene. Måleoppsettet er slik at det oppnås svært 
små unøyaktigheter. 
For å sikre riktig kvalitet kontrolleres årlig 160 kali-
bratorer i et av produksjonsstedene. 

Respons og nøyaktighet i målinger
Jo raskere og nøyaktigere en parameter kan måles, 
dess bedre er det mulig å regulere prosessen. Den 
parameteren som måles mest i en produksjonspro-
sess er temperatur. Analyser viser at temperatur 
måles syv ganger oftere enn trykk og 14 gnager 
mer enn flow. Det legges derfor stor vekt på å utvi-
kle gode temperaturmålere. Slev om det fysiske 
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en installasjon. Det utvikles nærmere 100 nye pro-
dukter eller firmware hvert år. 

Plant Asset Management er en programvare pakke 
som skal hjelpe sluttbrukeren til å få størst mulig 
utnyttelse av instrumentene. Løsningen omfatter 
ledelse og organisering produksjonsutstyr, kon-
figurering og kalibrering av instrumenter. Mange 
driftsoperasjoner kan med dette verktøyet utføres 
mer effektivt. Blant annet reduseres behovet for 
papirbaserte arbeidsoperasjoner.

Effektiv produksjon
Endress + Hauser har utviklet et produksjons-
opplegg som i stor grad er basert på underleve-
randører. Men systemet er veldig bevisst utviklet 
mot spesialisering. Der det er bruk for selska-
pets kjernekompetanse, måletekniske løsninger, 
brukes kun egen produksjon. Underleverandører 
anvendes der de har vist seg å ha best kompe-
tanse og mest effektiv produksjon. Maskinering 
er et eksempel hvor ekstern produksjon har vist 
seg å gi best økonomisk resultat. I tillegg flytter 
Endress + Hauser egen arbeidsstokk fra ett pro-
duktområde til et annet, avhengig av etterspørse-
len. Dette er en svært fleksibel og kostnadseffektiv 
bruk av medarbeidere. Forutsetningen er en god 
kvalifisert arbeidsstokk, som kan operere forskjel-
lige produksjonsutstyr.

Men det er viktig at underleverandørene hol-
der det høye nivået på produksjonskvalitet som 
Endress + Hauser gjør. Et godt eksempel kan 
hentes fra produksjonen av temperaturmålerne. 
Endress + hauser produserer selve sensoren, men 
til lommene benyttes underleverandører. Rørenes 
som benyttes til lommene blir både geometri og 
vekt målt. Så blir rørne utsatt fort stresstest ved 
at de bøyes. Ut fra disse testene sjekkes kvalitet 
og også hvilke emner som passer til de forskjel-
lige applikasjoner.

Kalibreringsstasjonene hos Endress +  Hauser 
er imponerende. De har  sporbarhet tilbake til 
de internasjonale normalene i  Paris.
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HD-displayet med 60 mm diameter, kombinert med 
en radial bar-graf gir en god visning av prosessens 
status. 
Ex d eksplosjons sikret og IP66, kun behov for lav 
loop-spenning, og optiske knapper som gjør det mulig 
og konfigurere uten og åpne displayet. 
Dette og mye mer gjør feltinstrumentet svært anvendelig.

Feltdisplayet har godkjennelser for eksplosjonsfarlige 
områder og maritime omgivelser til bruk over hele 
verden.

7501 Ny feltmontert HART-temperaturtransmitter 
med display og optiske knapper.

PressemeldingerPressemeldingerPressemeldinger

Goodtech ASA eier samtlige aksjer i Goodtech 
Industry Holding AS («GIH»). GIH har i dag 
inngått avtale med det det svenske selskapet 
Addtech Nordic AB («Addtech») om salg av samt-
lige aksjer i GIHs heleide datterselskap Goodtech 
Products AS.

Administrerende direktør i Goodtech Products Eiliv Elvebakk 
har følgende kommentar: Dette er en gledens dag og en viktig 
brikke for vår videre satsning er på plass,. Med Addtech som 
en sterk og langsiktig eier og Rockwell Automation i spiss for 
våre leverandører er vi klare for nye eventyr sammen med våre 
kunder.

Goodtech Products har fått nye eiere

http://www.krohne.no
http://www.prelectronics.com/
http://www.krohne.no
mailto:postmaster@krohne.no
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Vi gjør kundene IIoT klare

Av Jan Eirik Schiøtz
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De fleste i bransjen kjenner til LabView fra NI. 
Rahman Jamal, som er Global teknisk og mar-

kedsdirektør hos NI, sier at LabView er limet fra 
grafikken til hardwaren. Vi er en ledende leveran-
dør av utstyr som samler inn data fra produksjons-
prosesser. Når nå løsningene blir mer og mer blir 
programvareorientert, må utviklere ha gode verk-
tøy for effektivt å kunne produsere brukervennlige 
systemer. Men kvalitet og funksjonalitet på hard-
ware plattformene for applikasjonene er fortsatt 
helt avgjørende. Hardwaren må kunne håndtere 
dataene og eksekvere programmene på en effek-
tiv måte. FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) 
teknologien gir den fleksibiliteten IIoT løsninger 
krever. Ved å benytte RIO (rekonfigurerbar I/O) i 
kombinasjon med FPGA kan utvikleren konsentrere 
seg om applikasjonen. 

Åpenhet
- Feltbuss er proprietært, sier Jamal til AMNYTT. 
Skal sluttbrukeren kunne utnytte digitalisering 
fullt ut, må løsningene være åpne. I tillegg må det 

utvikles standarder så data kan overføres sømløst, 
og uten å miste kvaliteten. Med Internett teknologi 
blir det åpne løsninger. For tidssensitive nettverk 
(TSN) finnes det et sett IEEE standarder – 802.  
Standardene beskriver hvorledes santidskommu-
nikasjon kan oppnås i et Eternet nettverk. Det er 
denne teknologien somligger til grunn for hele 
den digitale revolusjon og konsepter som Smart 
Factory og IoT. I industrien skal alt bli «smart». 
Vår teknologi kan hjelpe brukerne til å utvikle slike 
smarte løsninger. I tillegg kan vi også utvikle de 
protokollene som er nødvendig, for å få sømløs 
kommunikasjon mellom forskjellige nettsystemer.

Et område som NI vil rette oppmerksomheten 
mye mot nå, er tilstandsbasert vedlikehold. Skal 
visjonen om null feil nås, må produksjonsutsty-
ret fungere 100 prosent, hele tiden. For å oppnå 
denne målsettingen må utstyret overvåkes online, 
data overføres og analyseres. NIs produktporte-
følje dekker de fleste elementer i en slik løsning. Er 
det behov, kan man skaffe tilvei aktuelle sensor- g

Unngå dårlige beslutninger
Ved for stor tilgang på data kan beslutninger bli feil. Data må både 
lagres slik at kvaliteten beholdes og så analyseres. En leverandør som 
prøver å gjøre livet lettere for sluttbrukeren er National Instruments (NI). 
Selskapets strategi er å utvikle verktøy som setter kundene klar til å 
kunne utnytte Industrial Internet of Thing (IIoT) løsninger. Mye dreie seg 
om kommunikasjonsløsninger.
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løsninger, det resterende i et overvåkingssystem 
er allerede i NIs portefølje.

Standardisering og interoperabilitet
Standardisering og interoperabilitet er to stikkord 
som vil bli mer sentralt i et Internett basert system. 
I tillegg til IEEE 802 standarden ser det ut til at OPC 
UA vil være helt avgjørende. For å sikre interoepra-
bilitet er det, på lik linje som med feltbuss, etablert 
et organ som skal sikre sluttbrukeren at løsninger og 
produkter fungere når de er sammenkoblet. Dette 
organet heter Industrial Internet Consortium - iic). 

Det var datagiganter som IBM, Intel og CISCO som 
tok initiativ til etableringen, nå er over 250 selska-
per medlem. Blant de aktive medlemmene er NI.

Gjør deg klar
- Vår strategi er å gjøre sluttbrukeren IIoT klar, sier 
Jamal avslutningsvis til AMNYTT. Vi anslår at så mye 
som 75 prosent av nylanseringer de nærmeste tre 
årene vil være produkter som setter sluttbrukeren i 
stand til å utnytte mulighetene i den digitale revo-
lusjonen. Vår strategi er å være en av de sentrale 
aktørene i dette markedet.

Rahman Jamal sier at all kommunikasjon må være basert på åpne standarder
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Goodtech Projects & Services har vunnet en kon-
trakt med Teekay Offshore for oppgradering av 
sikkerhets- og automatiseringssystemene til 
FPSO Petrojarl 1, som skal benyttes i forbindelse 
med produksjon på Atlanta-feltet. 

Dette feltet er lokalisert 185 km fra kysten av Brasil.

- Vi er meget fornøyde og stolte over at Teekay har gitt oss 
denne tilliten og valgt oss som leverandør. Investeringene innen 
olje og gass er begrenset nå om dagen, og det er derfor svært 
viktig for oss å inngå nye store kontrakter, sier Magne Reierson, 
konserndirektør for Goodtech Projects & Services AS. Prosjektet 
oppstartes umiddelbart og vil sluttføres i 2016.

Goodtech signerer viktig kontrakt med Teekay 

iX HMI SoftControl er en kombinasjon av 
HMI-løsningen iX og CODESYS integrert 
i våre kompakte operatørpaneler.  
Den effektive iX HMI-løsningen tilbyr 
høy funksjonalitet, touch-skjermer 
med avansert grafikk og en åpen 
systemarkitektur. iX HMI SoftControl gir 
både systemutviklere og operatører større 
fleksibilitet.

 Les mer på www.beijer.no

Revolutionary outside 
Evolutionary inside
iX HMI i kombinasjon med CODESYS 
gir avansert styring

iX H
M

I Soft
Control

Nå med

high-speed

EtherCAT

http://www.beijer.no
http://www.beijer.no
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NFA-stipend: - Et absolutt 
lyspunkt

I 2014 fikk Høgskolen i Narvik 10.000 kroner i stipend fra NFA.
Førsteamanuensis Raymond Kristiansen ved avdeling for teknologi ved 
Høgskolen i Narvik, hvordan ble nyheten mottatt?

Av Tom Kristian Venger, NFA

B = Pantone 308 EC 
G = Pantone 375 EC 
 
PMS 4 

Nyheten ble selvfølgelig svært godt mottatt. Det er ikke hver dag vi får penger til utstyr som kan 
benyttes direkte til studentoppgaver. I vår hverdag med litt knappe driftsbudsjett og et ønske om 
å tilby studentene relevante aktiviteter, så var dette absolutt et lyspunkt.

Hva har pengene blitt brukt til?
Pengene ble brukt til innkjøp av kvadrotor-kit med tilhørende komponenter, som inkluderer hoved-
kort, batteripakker, sensorer for posisjon og hastighet, avstandsmålere samt kommunikasjonsut-
styr. Pengene fra NFA holdt til to slike pakker, samt finansiering av utstyr til sikkerhetssoner på lab. 
Med andre ord veldig mye godteri for studenter som interesserer seg for elektronikk, kommunika-
sjon og reguleringsteknikk.

Hvilken betydning fikk dette stipendet for dere?
Vår erfaring er at praktiske oppgaver virker svært motiverende på studenter, og at læringsutbyt-
tet blir mye større når de får jobbe på virkelig system og sammenligne innlært teori med praktiske 
utfall. Men dette krever oppdatert utstyr; det er ikke nok å bare sette studentene foran en lab med 
en 20 år gammel tekst og beskjed om å følge oppskriften. Studentene må få eksperimentere, prøve 
og feile. Stipendet fra NFA har hjulpet oss med det. Vi har fått kjøpt inn utstyr som studentene kan 
leke med, og derigjennom få inspirasjon og mestring. Kvadrotorene er nå involvert i fem prosjekt-
oppgaver, på forskjellige nivå og forskjellige retninger. Det fine med slikt utstyr er at det er tverrfag-
lig i sin natur, som vil si at det er en plattform som kombinerer flere teknologier. Dette gir mulighet 
for svært interessante prosjektoppgaver for studenter.
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En av våre studentgrupper på bachelor jobber 
med oppsett av elektronikk og kommunikasjon, og 
en gruppe fokuserer på navigasjonsmetoder for 
innendørs flyvning (en lokal GPS). En tredje bac-
helorgruppe jobber i parallell med en masterstu-
dent med matematisk modellering og regulering 
av kvadrotoren, og til sist har vi en masterstudent 
som ser på utvikling av rotorkapper for sikkerhet 
og økt oppdrift. I tillegg har vi mange oppgaver på 
vent, og kommer helt sikkert til å få mye glede av 
utstyret i årene fremover.

Hvor viktig er det at et slikt stipend finnes?
Viktigheten av slike stipend er åpenbar, og vi er 
svært takknemlig overfor NFA og andre som gjen-
nomfører slike prisverdige tiltak. For oss som dri-
ver med teknologiutdanning er vi avhengig av å ha 
godt utstyr, og at studentene møter samme tek-
nologi hos oss som de møter når de skal ut i jobb. 
Men slikt utstyr er ofte kostbart, og til tross for at 
regjeringen er veldig opptatt av kvalitet i høyere 
utdanning, kunne de kanskje vært flinkere til å prio-
ritere midler til oppgradering av utstyr. Det vi da 
står igjen med er ekstern finansiering gjennom for 
eksempel Norges forskningsråd, men de på sin side 
prioriterer ofte avansert utstyr til store forsknings-
prosjekter. Dette er selvfølgelig viktig, men utstyret 
blir fort veldig spesialisert, og terskelen for studen-
ter på lavere nivå blir ofte for høy. Så forskningsrå-
det finansierer mye godt utstyr til forskning, men vi 
mangler en tilsvarende instans som kan finansiere 
utstyr til utdanning, som for eksempel basalt labut-
styr i elektronikk og reguleringsteknikk. Derfor er 
det så viktig at NFA stiller opp med slike stipend 
som kan gi mulighet til å kjøpe utstyr som er mer 
tilpasset undervisning enn forskning. Og basert på 
det vi har fått ut av midlene fra NFA så langt, er det 
tydelig hvilken stor effekt det har. Det som kanskje 
er et lite pengebeløp sett i forhold til finansiering av 
forskningsprosjekter, sporer enormt mye aktivitet 
over lang tid hos oss.

Hva er Høgskolens tips og råd til andre 
som vurderer å søke?
Vi vil absolutt anbefale andre å søke på midler fra 
NFA. Litt av det fine med det er at det er så enkelt. 
Det trengs ikke noen stor søknad på mange sider 
med beskrivelse av tidligere forskning og mulige 
bidrag til løsning på verdensproblemer. Vi skrev en 
nøktern søknad på to sider (inkludert en figur) der 
vi la fram hva vi ønsket å gjøre, hva som var vår 
motivasjon, samt et enkelt utstyrsbudsjett. Deret-
ter signatur og mail til NFA.

Men det er viktig å tenke gjennom hva det er man 
konkret ønsker penger til, og se for seg hvilken akti-
vitet det kan resultere i, og hvordan det kan forbe-
dre studentenes motivasjon og læring. Har du det 
på plass, så tror jeg det holder hele veien inn.

På vegne av UiT campus Narvik (tidligere Høgskolen 
i Narvik) og våre studenter, vil vi rette en stor takk til 
NFA for den støtten vi har fått, og for det særdeles 
gode tiltaket som denne stipendordningen er.

HER kan du lese mer om NFAs stipend og hvordan 
du søker.
http://www.nfaplassen.no/utdanning/stipend/
retningslinjer-for-tildeling-av-nfa-stipend/

Studentene Dennis Langer og Paran Patel jobber 
med matematisk modellering og regulering av 
kvadrokopter i sitt hovedprosjekt.

http://www.nfaplassen.no/utdanning/stipend/retningslinjer-for-tildeling-av-nfa-stipend/
http://www.nfaplassen.no/utdanning/stipend/retningslinjer-for-tildeling-av-nfa-stipend/
http://www.nfaplassen.no/utdanning/stipend/
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Hvordan er den norske 
fagarbeideren forberedt til 
overgangen til teknologiskiftet og 
arbeidsprosessene i Industri 4.0?

Av: Stein Altern, Administrerende direktør i Ifea
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Den norske industrien ble bygget opp noen 
naturlige forutsetninger som vi hadde 
her i landet. Tilgangen på billig elektrisk 
kraft, ubegrensede vannressurser og nas-
jonens råvarer på land og i havet skapte 
noen naturgitte fordeler og konkurranse-
fortrinn. Ved inngangen til en ny teknol-
ogisk periode som bygger på filosofien 
rundt Industri 4.0 er det riktig å stille 
spørsmålet om Norge har noen naturlige 
og gode forutsetninger for å lykkes.

Norsk industri har lange tradisjoner for å samar-
beide godt på tvers av fagområder og bransjer. 
Gjennom mange tiår har erfaringer fra landbasert 
industri blitt nyttiggjort i vår industri for olje og 
gass. Den sterke teknologiske utviklingen innenfor 
oljeklyngen anvendes nå stadig mer innenfor hav-
bruk og vindkraft. En viktig forutsetning for oppnå 
effekten ny teknologi og arbeidsprosesser i Industri 
4,0 er at aktører og bedrifter deler informasjon på 
en sikker og tillitvekkende måte til beste for verdi-
skapningen.  Filosofien rundt Industri 4.0 er at råd-
givere, underleverandører, produsenter, aktørene i 
logistikk-kjeden og de industrielle kundene deler 
på informasjonen for å gjøre hele verdikjeden mer 
effektiv. Norsk næringsliv har lange tradisjoner for 
å gjennomføre nettopp dette, basert relasjoner og 
gjensidige behov. Utfordringen og den store forbe-
dringen vil være å ta de tradisjonsrike arbeidsme-
todene basert på å dele kunnskap og informasjon 
inn i en digitalisert verden.

Norsk landbasert industri er preget av et arbeids-
prosesser med få nivåer og korte beslutningsveier. 
For å kunne konkurrere i eksportmarkedene med 
det høye norske kostnadsnivået har det vært et kon-
tinuerlig behov for å redusere bemanningen. Resul-
tatet av dette har vært at mellomledernivåer er tatt 
bort og fagarbeideren har blitt mer selvstendig.

Mange industribedrifter har satset målbevisst på å 
gi alle sine medarbeidere et helhetsbilde av virk-
somheten. Dette er en erkjennelse av at fremtidens 
medarbeider gjør en beste jobben ved å kunne mer 
enn sitt fag. Fagpersonen eller prosessoperatøren 
må settes i stand til å planlegge arbeidet, ta ansvar 
for fremdriften i prosess eller prosjekt og forstå sin 
rolle i verdiskapningen. I tillegg må de være i stand 
til å koordinere sin egen aktivitet opp mot andre 
fagpersoner eller aktører.

Landsforeningen Norsk Industri vier beskrivelsen av 
den moderne fagarbeideren stor og fortjent opp-
merksomhet i sin årlige Konjunkturrapport som ble 
presentert i begynnelsen av februar i år. Det er mer 
vanlig enn i våre naboland at den norske fagarbei-
deren tar over lederrollen i prosesser og prosjekter. 
Faktum er at slik organisering har redusert behovet 
for mellomledere som ikke deltar direkte i verdi-
skapningen. Fenomenet omtales som X-faktoren 
for en norske fagarbeideren. 

Dersom den norske fagarbeideren skal være kon-
kurransedyktig i fremtiden må selvstendighe-
ten suppleres med kompetanse om ny teknologi. 
Arbeidsprosessen som er beskrevet og som er 
godt innarbeidet i mange bedrifter, gir et betydelig 
konkurransefortrinn for norsk industri i møte med 
moderne digitalisering og prinsippene for Industri 
4.0.

Ifea er forberedt på industriens behov for en slik 
faglig oppdatering. Som bransjeforening ser vi 
tydelige tegn på at industrien tilgodeser sine fagar-
beidere og prosessoperatører med kompetansegi-
vende kurs innenfor elektroteknikk, automatisering 
og industriell IKT. Dette til tross for at slike kurs ofte 
har vært rettet mot ingeniørnivået. Dette er et skritt 
i riktig retning for den norske industrien. Ifea er klar 
til å innta en viktig rolle i å ta vare på og videreutvi-
kle X-faktoren for den norske fagarbeideren.
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På vei mot Energi 2.0
Kjære lesere!
 
I lang tid har elektrisitet bare gått i en retning: ovenfra og ned. Den ble pro-
dusert i sentrale kraftverk og kom så via transportnettet og 
distribusjons-nettet til forbrukerne. Men dette bildet har endret seg 
merkbart. Desentralisert strømproduksjon med en stor andel regenera-
tiv energi overtar stadig mer av den grunnleggende strømtilførselen som 
opprinnelig kom fra store kraftverk. Sammen med dette kommer massive 
utfordringer for nettoperatører og energileverandører. Spenninger, 
frekvenser og reaktiv effekt må måles og reguleres på flere steder i nettet i 
tilnærmet sanntid, noe som fører til at behovet for kommunikasjonsteknikk 
øker merkbart.
Morgendagens intelligente strømnett vil kommunisere direkte mellom 
mange desentraliserte enheter. Vi i Phoenix Contact tar fatt i denne 
utfordringen sammen med våre partnere i energibransjen og skaper 
løsninger for det nye energimarkedet. Vi forteller om noen av resultatene 
på de neste sidene.
For å bidra til utformingen av prosessen for å transformere 
energimarkedet på en bærekraftig og intelligent måte har vi dannet 
bransjerelaterte salgs- og teknologienheter. Disse enhetens faglige 
ekspertise vil gi deg en merkbar merverdi. Samtidig utvikler vi oss stadig 
mer fra klassiske komponentprodusenter til løsnings- og systemtilbydere. 
Med våre mer enn 50 salgsselskaper og 30 andre salgspartnere er vi i 
nærheten av kundene våre praktisk talt over hele verden.
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Mer intelligens i distribusjonsnettet
Pilotprosjekt fra Bilfinger Mauell og Phoenix Contact

Wolfgang Friedrich er salgssjef for området 
automatisering av distribusjonsnett hos 
Bilfinger Mauell GmbH. UPDATEs redaksjon 
intervjuet ham om et pilotprosjekt med Phoenix 
Contact som begge selskap samarbeider om å 
gjennomføre for en overføringsnettoperatør. 
Eksperten forteller om sin erfaring med Axioline 
ved desentralisert automat-isering i verne- og 
prosesstyringsteknikk. Grunnlaget for dette var 
integrert kommunikasjon i henhold til standard 
IEC 61850.

UPDATE: Herr Friedrich, hva står sentralt i  
løsningen, og hva gjør dette spesielt?
Wolfgang Friedrich: Vår kunde, en overførings-
nettoperatør, lette etter en fremtidsrettet  
løsning for å kunne overføre meldinger som 
f.eks. automatisk utløsning av kretsbryteren til.  

stasjonens prosesstyringssystem. Sammen med 
Phoenix Contact har vi utviklet et totalkonsept: 
Signalene registreres med den nye busskobleren 
Axioline med integrert IEC-61850- 
kommunikasjon. Til dette brukes de nye  
Axioline-klemmene til å fange opp signaler med 
en større støtspenningsfasthet på 5 kV og et 
spenningsområde på 110 til 220 V DC.
.
UPDATE: Gjør du nybrottsarbeid når du vil få mer 
intelligens inn på distribusjonsnettnivået?

Wolfgang Friedrich: Vi har allerede i vel ti 
år befattet oss med emnet intelligente 
dis-tribusjonsnett som nytt forret-
ningsområde – i tillegg til forretningsom-
rådene knyttet til de klassiske løsningene 
på energiautomat-isering for transport- og 
distribusjonsnett. Målet er å utarbeide 
løsninger for energi-overgangen, altså 
overgangen fra sentralisert kraftforsyning 
til desentralisert kraftforsyning. Med dette  
formål har vi dannet partnerskap for å utvikle 
produkter som best mulig støtter reverseringen 
av energistrømmene.

UPDATE: Hvor langt er energileverandørene eller 
nettoperatørene kommet med bruken av nye 
kommunikasjonsteknologier?
Wolfgang Friedrich: Kundene bruker fortsatt  
pilotanlegg mange steder. Det finnes av og til 
motstand mot kommunikasjonsløsninger  
fordi de nødvendigvis også medfører en endring 
i medarbeidernes utdannelse som er betinget 
av disse nye teknologiene. Det betyr at bereds-
kapstjenester må endres og de klassiske nett-
montørene, som tidligere reparerte kabler, må 
nå også være i stand til å omgås elektronikk.

UPDATE: Hva var det spesielle med samarbeidet 
med Phoenix Contact i dette 
prosjektet?
Wolfgang Friedrich: Som 
bedrift ser vi stadig etter  
partnere vi kan iverksette 
bestemte løsninger med, 
som vi selv ikke har i  
porteføljen. Dette har fungert fremragende 
i dette prosjektet: Elektronikken fra Phoenix 
Contact samler signalene desentralisert inn på 
lavere feltnivå. Dataene fra feltenhetene blir så 
samlet i vårt telekommandosystem og deretter 
gitt videre til styringssystemet.

UPDATE: Tusen takk for samtalen!

„Kundene bruker fortsatt 
pilotanlegg mange steder.“

Wolfgang Friedrich, 
Bilfinger Mauell
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Koblingen av gatebelysning skjer ofte via en 
skumringsbryter fra en sentral via rippel- 
kontrollteknologi. En ulempe med denne 
teknologien er at den som regel ikke gir noen 
tilbakemelding til sentralen. RheinEnergie AG i 
Köln innfører nå et system for signaloverføring 
for gatebelysningen med toveis kommunika-
sjon. Nøkkelkomponenten er det kompakte 
meldesystemet TC-Mobile X300 fra Phoenix
Contact.

RheinEnergie AG er et stort kommunalt foretak 
for energitjenester som fremfor alt er etablert 
regionalt, men som også er aktivt over hele Tys-
kland innen salg av energi og ytelser av  
energitjenester. På bedriftens hovedkontor i Köln 
tar Gerhard Kleiker, sammen med 26  
medarbeidere, seg av belysningen langs gater og 
offentlige plasser i Köln samt omliggende kom-
muner.

Rippelkontrollteknologi  
blir avløst

Lenge fantes det ikke mange måter å  
styre kommunal gatebelysning på. Tilkobling 
av gatebelysning er ofte fortsatt tidsstyrt, eller 
den skjer via en skumringsbryter fra en sentral 
ved hjelp av rippelkontrollteknologi.  En ulempe 
med denne teknologien er at det som regel ikke 
kommer tilbakemelding til sentralen, og  
dermed kan operatøren heller ikke oppdage feil.

«På grunn av kunngjøringen fra enkelte 
energileverandører om midlertidig nedlegging 
av rippelkontrollteknologien, var det klart at vi 
ved styring av belysningsanleggene og  
belysningskabelnettene måtte gå nye veier», 
forklarer Gerhard Kleiker.

Slik begynte de første samtalene med 
Phoenix Contact på slutten av 2014 for utvikling 
av et nytt lysstyringssystem som også skulle 
tillate toveis kommunikasjon 

Løsning med standardteknologi  
foretrukket
Ekspertene fra RheinEnergie og Phoenix Contact 
begynte å utvikle et totalsystem for signalover-
føring til gatebelysningen. Nøkkelkomponenten 
er her kommunikasjon med fjernkontrollenheten 
TC Mobile basert på den åpne ODP-protokollen. 
"Vi så etter en passende, eksisterende standard-
løsning for kommunikasjonen som raskt og  
enkelt lot seg montere i koblingsskapet for å  
holde kostnadene nede", forteller Kleiker.

Den kompakte styrings- og meldeenheten 
TC Mobile X300 overtar med sine fire digitale 
inngangs- og utgangskontakter signal- 
overføringen for lys i gatebelysningsfordeleren 
(SBV). Kommunikasjonen skjer ut fra sentralen 
med en ODP-/OPC-server via mobilradio- 
forbindelse over GPRS.

 De digitale utgangskontaktene kan benyttes 
til aktivering av nattlys og skumringslys, samt 
aktivering av spesielle forgjengeroverganger.

Via de digitale inngangskontaktene kan  
innkoblingen av belysningen overføres til  
sentralen og protokollføres der. På enheten kan 

Slik at lysene ikke slukkes  
langs Rhinen
Effektiv gatebelysning via  
meldesystemet TC Mobile

Gerhard Kleiker er 
ansvarlig for offentlig 
belysning hos   
RheinEnergie AG

De første feltforsøkene 
fant sted på området til 
RheinEnergies sentral
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Programvaren for  
belysningsstyringen kan 
betjenes intuitivt det stilles inn faste desentraliserte innkoblings- 

og utkoblingstider, slik at gatebelysningen kan 
kobles inn igjen tidsstyrt dersom  
kommunikasjonen svikter.

Programvaren for betjeningen ble utviklet  
av Phoenix Contact på grunnlag av et  
nettbasert styresystem. Samtidig la  
oppdragsgiverne i RheinEnergie vekt på et 
grensesnitt som kunne betjenes intuitivt og var 
enkelt å utvide.

På den sentrale datamaskinen er det  
installert en nettbasert betjenings- og  

overvåkingsprogramvare som også gjør det 
mulig for vedlikeholdspersonellet å koble inn 
utstyr i koblingsskapet via Netbrett eller smart-
telefon med en lystest på stedet. Brenntiden og  
innkoblingstidene for gatebelysningen  
registreres med et protokollføringsprogram 
som er sikret mot manipulasjon.  
Gatebelysningens driftsdata kan visualiseres 
via en rapporteringsfunksjon.

I gatebelysningsfordeleren 
kan nå alle veistrekninger 
kobles inn individuelt 
takket være TC Mobile
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Liten, men 
kommunika-
sjonsdyktig: Den 
kompakte 
styre- og 
meldeenheten  

TC Mobile X300 

Etter pilotforsøket i Bornheim ble 
belysningen innført konsekvent
De første feltforsøkene ble gjennomført på 
bedriftsområdet til RheinEnergie i Köln. Etter 
den vellykkede utprøvingen ble systemet i første 
omgang tatt i bruk som pilotanlegg i byen  
Bornheim, 20 kilometer fra Köln. Her ble  
skumringsbryteren, som har to forskjellige  
koblingsterskler, plassert sentralt i byen. Den 
første koblingsterskelen er ved 30 Lux for å slå 
på fotgjengerovergangene, mens neste  
koblingsterskel ved 15 Lux er ansvarlig for den 
øvrige gatebelysningen. Begge koblingsterskler 
overføres via en TC Mobile til sentralsystemet. 
Herfra skjer signaloverføringen via ODP fra for 
tiden ti TC Mobiles i gatebelysningsfordeleren, 
som slår på gatebelysningen på forskjellige  
steder i Bornheim kommune. Etter full  
utbygging kan det kobles inn opptil 220  
gatebelysningsfordelere.
Vernebryternes hjelpekontakter meldes tilbake 
til sentralsystemet via en digital kontakt. Herfra 
kan det svært effektivt iverksettes  

reparasjonstiltak straks en lampe ikke lenger kan 
slås på. I sentralen blir dessuten lampenes  
lystider protokollført og arkivert. Dermed kan  
vedlikeholdet innledes med en detaljert  
kostnadskontroll og kostnadsavregning når en 
bestemt brenntid er nådd. Etter pilottestfasen 
planlegger RheinEnergie å innføre den nye  
styringsteknologien i andre områder. 

Christoph Manegold

phoenixcontact.no/update

TC Mobile er et kostnadsgunstig alternativ 
for å overvåke og styre prosesser. Over mobil-
radionettet overvåker mobilradiomodulen 
enkelt og sikkert både analoge og digitale 
signaler fra fjerne utestasjoner. Releer kan 
fjernkobles. Med den integrerte kalenderen 
kan dessuten releenes koblingstider  

Enkel mobil fjernstyring med TC Mobile

fastsettes individuelt. Overvåkingen av  
anleggene med utestasjoner optimaliseres 
idet mobiltelefonmodulen kommuniserer 
kontinuerlig som ODP-fjernstyringsstasjon 
med en ODP-server via mobiltelefontjenesten 
GPRS. 
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Vindparker ute på havet yter et viktig bidrag til 
regenerativ energiproduksjon. System-kabling 
fra Phoenix Contact sørger for at koblings- 
skapene på de tilhørende formene kan testes og 
settes i drift raskt og feilfritt. 

I nettforbindelsesprosjektet HelWin2 blir  
vekselspenningen konvertert til 320 kV DC på 
HVDC platformen. Via en 85 kilometer lang 
sjø- og 45 kilometer lang landkabel kommer 
strømmen til omformerstasjonen på østsiden 
av byen  
Brunsbüttel. Der blir likespenningen  
konvertert tilbake til veksel-spenning og matet 
inn i høyspenningsnettet via transformator- 
anlegget i nærheten.

Da det ikke er stasjonert noen medarbeidere 
på HVDC-plattformen, kreves det en stor  
mengde MSR-enheter for å registrere dataene 
og overføre dem til driftssenteret i Lehrte.  
Videre trengs det en mellom- og lavspennings-
tilførsel på plattformen for å kunne drifte for 
eksempel pumper og sikkerhetsanordninger. 
Den omfattende ekspertisen i dette  
segmentet har teknologitjeneste-leverandøren 
Technomatic i Maxdorf. Derfor fikk foretaket 
seks oppdragspakker fra det nederlandske  
verftet Heerema, som var ansvarlig for  
byggingen av HVDC-plattformen til  

HelWin2-prosjektet

Plug-and-Play-forbindelse mellom
styresystemene

For å montere koblingsskapene mest mulig 
effektivt besluttet teamet fra Technomatic, 
ledet av Josef Hasselbach, seg for systemkablin-
gen fra Phoenix Contact. Der dreier det seg om 
komponenter for Plug-and-Play-forbindelsen 
mellom styresystemene, for eksempel mellom 
Simatic S7-400H og ET 200M som benyttes i 
HelWin2-prosjektet. System-kablingen består av 
en frontplugg tilpasset den aktuelle komponent-
gruppen som er utstyrt med en eller flere IDC-
pluggforbindere. Til pluggforbinderne kobles 
det en forhåndskonfigurert og kontrollert kabel. 
Den andre enden av den forhåndskonfigurerte 
ledningen setter brukeren på en terminerings-
modul. Følgelig får han i løpet av få minutter en 
feilfri forbindelse mellom I/O-komponentgrup-
pen og feltnivået.

Fordi Phoenix Contact tilbyr mange  
forskjellige terminierngsmoduler, kan signalene 
i feltet forbindes på forskjellig vis. Slik finnes det 
passive moduler for en 1:1-signalallokering så vel 
som aktive moduler med releer eller Solid-State-

Systematisk prosjektsuksess
Systemkabling på HVDC-omformerplattform

Høy ytelse på dypt vann: 
HVDC-plattformen Helwin 
skal overføre opptil  690 
MW

Fotokilde: Siemens
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Varioface terminerings-
moduler med IDC- 
tilkobling

releer.
Porteføljen fra Phoenix Contact omfatter en 

systemkablingsserie som klarer seg uten  
halogen og likevel er tungtantennelig i henhold 
til IEC 60332-3-22. Til tross for de manglende  
mykningsstoffene utmerker kablene seg med 
liten stivhet. De er dessuten kompatible med 
nesten alle frontadaptere som Phoenix Contact 
tilbyr for tilkoblingen av diverse automatisering-
senheter

Fremskyndelse av  
nødvendige tester 
I tillegg til den store tidsinnsparingen gir  
systemkablingen Technomatic enda en fordel. 
Denne gjelder Factory Acceptance Test (FAT) og 
Site Acceptance Test (SAT): Etter at koblings- 
skapene er ferdigstilt, må samtlige signaler  
fortsatt gå gjennom FAT hos koblingsskapets  
produsent, der alle I/O-er kontrolleres med  
hensyn til korrekt funksjon. Hvis testen gjen-
nomføres uten problemer, blir styre- 
koblingsskapene koblet fra skifteskapene og 
sendt til kunden.Her gjør enda en fordel med 
systemkablingen seg gjeldende: På grunn av det 

definerte grensesnittene gjennom plugg- 
kontaktene er det enkelt å koble fra skapene. 
Monteringen hos oppdragsgiveren er deretter 
like problemfri, og SAT kan begynne  
umiddelbart. Det betyr at FAT blir gjentatt med 
systemets faktiske spenningsinnmating. "Når 
det er 6000 signaler, og fire  
tilkoblingspunkter pr. signal skal skilles og  
deretter kombineres igjen, oppstår det en  
betydelig kostnad", sier administrerende  
direktør Josef Hasselbach. "Da vi for det meste 
ikke har mer enn to måneder for montering av  
koblingsskapene til disposisjon, har  
systemkablingen fra Phoenix Contact gitt et  
bidrag til prosjektets suksess for Technomatic 
som absolutt ikke skal undervurderes." 

Daniel Utermöhle

phoenixcontact.no/update

Fotokilde: Technomatic GmbH
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I kraftverket spiller nøyaktig og varig merking av  
alt operativt utstyr en særlig viktig rolle, for feil 
har her uforutsette følger. Reglene for dette 
defineres av merkesystemet for kraftverk (KKS). 
Til teksting benytter RWE Power AG  
merkeløsninger med LED-UV-skrivere fra 
Phoenix Contact.

KKS tilordner de prosesstekniske komponentene 
entydig til de styringstekniske funksjonene. 
Kodingen av de mer enn 250 000 driftsmidlene 
bidrar til å administrere dataene sentralt og 
effektivt. Dette resulterer til en sentral integrert 
beholdningstyring gjennom hele livssyklusen til 
produktene. Klar og entydig merking av 
prosesstekniske enheter og driftsutstyr er viktig 
for helse og sikkerhet. En forveksling av elektrisk 
utstyr kan føre til alvorlige person- og annleggs-
kader

Da prosesstyringsteknikken i kraftverks-
blokkene D og E i kraftverket Neurath i brunkull-
distriktet ved Rhinen ble fornyet, måtte mange 
stamkabler tekstes på nytt. På leting etter et 
egnet system bestemte fagavdelingen seg den 
gang for systemet  Bluemark LED fra Phoenix 
Contact. Mindre energiforbruk og støysvak drift 
var i den forbindelse viktige kriterier. Med etter-
følgeren Bluemark CLED kan nå opptil 120 skilt 
i timen trykkes på miljøvennlig vis. En entydig 

kabelmerking inneholder i tillegg til kilden og 
målet, informasjon om KKS-nummeret og kabel-
typen. I henhold til DIN EN 62491 må kabler som 
minimum ha merking i begge ender.

Strekkode for rask
identifisering
Et viktig krav var at de nye skiltene skulle passe 
i de allerede monterte holderne i kraftverks- 
blokken. Alle prosesstekniske merkeskilt til 
kraftsverksanleggene til RWE Power AG i brun-
kull-distriktet ved Rhinen, nemlig Frimmersdorf, 
Neurath, Niederaußem og Weisweiler, har i 
tillegg til KKS-nøkkelen og kortteksten også en 
strekkode. Denne kan for eksempel brukes til en 
skademelding innenfor rammen av det mobile 
vedlikeholdet. Med de røffe miljøforholdene i et 
kraftverk er fremfor alt en førsteklasses  
trykkvalitet og temperatur-bestandighet  
avgjørende for en varig merking med lang  
levetid.

Etter utviklingsarbeidet i kraftverket Neurath 
har RWE Power AG besluttet å innføre dette 
systemet også i kraftverkene Niederaußem og 
Weisweiler. I den forbindelse benyttes også an-
net tilbehør i tillegg til skrivere og merker - som 
spesielle skiltholdere med festeanordninger og 
fargekoder som viser innholdet inne i et rør

Effektiv merking – pålitelig føring
Merkesystem for kraftverk hos  RWE

Strekkoderegistrering – en 
feilaktig påskrift ville 
gjøre identifiseringen på 
stedet betydelig 
vanskeligere

10 UPDATE 1|16Vor Ort

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no


Kabelmerking i henhold til 
KKS – KKS-nøkkelen, 
kilden, målet og 
kabeltypen er  
dokumentert på skiltet

Underleverandører deltar
I tillegg til Unicard-skriveren Bluemark CLED  
benytter RWE også termoskrivere – f.eks. til  
klistremerker for teksting av effektbrytere.  
Utover de hvite kraftverkmerkeskiltene for de 
prosesstekniske aggregatene og driftsutstyr  
bruker RWE også fargene fiolett (ex-sone), gult 
(SIL) og oransje (vern).
Imens satser også andre av RWEs  
underleverandører som Siemens AG på  
produktene fra selskapet i Blomberg. "Med  
merkesystemet fra Phoenix Contact kan vi merke 
våre koblingsanlegg i henhold til RWE- 
spesifikasjonene både raskt og fleksibelt",  
forklarer Patrick Schmidt, prosjektleder for  
divisjonen Power and Gas hos Siemens AG i  
Essen, som allerede har utstyrt noen  
koblingsanlegg i kraftverket Weisweiler med 
KKS-skilt fra Phoenix Contact. "Her stoler vi også 
på skiltene som er standardisert av RWE."

Integrering av RFID drives  
fremover
Også hos Phoenix Contact arbeides det  
videre med å optimalisere merkesortimentet. På 
Hannover-messen i 2015 presenterte selskapet 
sin nye KKS-holder. Disse spesielle skiltholderne 

for merking av kraftverk og anlegg tilbyr i tillegg 
til store monteringsmuligheter også en raskere 
skiltmontering ved hjelp av fjærholdere.  
Dermed kan personalkostnadene for montering 
av skiltene reduseres ytterligere. For områder 
med stor mekanisk belastning kan skiltene  
dessuten sikres ytterligere med kunststoffnagler. 
Phoenix Contact vil fortsette å integrere RFID- 
teknologien i anleggsmerkingen. Målet er å  
bygge opp papirløse og effektive prosesser for 
vedlikeholdsadministrasjonen. 

Karsten Natus

phoenixcontact.no/update
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Overalt blir nett fornyet, utvidet og stadig mer 
nøyaktig overvåket. For at service, vedlikehold 
og utbygging av nett skal blir enklere og sikrere, 
har Phoenix Contact utviklet test- og prøvesys-
temet Fame. München forsyningsverk (SWM), 
en av de største kommunale leverandørene i 
Tyskland, moderniserer dermed nettet sitt og 
gjør det mer tilgjengelig.

München forsyningsverk driver egne transfor-
matoranlegg for å tilby sine kunder en høy grad 
av nettilgjengelighet. Til disse hører ni anlegg for 
høyspenning, 328 for høy- til mellomspenning 
samt 5184 for mellom-til lavspenning.  
Forutsetning for sikker og pålitelig drift av 
strømnettene er en rask registrering av feil, slik 
at de relevante nettledningene kan kobles om. I 
forbindelse med dette må målestørrelser over-
våkes permanent.
Denne oppgaven overtas av digitale  
nettvernreleer. De henter sine målestørrelser fra 
strøm- og spenningstransformatorer fra  
transformator- og fordelingsstasjonene. Feil som 
kortslutning på ledningen på grunn av et tre 
som har falt, registreres på pålitelig vis. "Nett-
vernreleet utløser da effektbryteren
 

som frikobler den aktuelle ledningen", forklarer 
Maximilian Gruner, gruppeleder for sekundær-
teknikk strøm hos SWM Infrastruktur GmbH. 
"Fordi forsyningssikkerheten i betydelig grad er 
avhengig av nettvernreleets funksjon,  
gjennomfører vi regelmessige vernetester."

Transformatorskilleklemmer  
skiftet ut
Frem til for ca. to år siden monterte München 
forsyningsverk testbøssinger til dette. Ved  
vernetester blir det samtidig åpnet suksessive 
melde- og utløserkontakter med koblingstiltak 
på koblingslisten. Bare utvalgte ledninger har 
redundant beskyttelse av ledningen i mellom-
spenningsområdet. En feil under vernetesten kan 
få vidtrekkende følger på ikke-redundante verne-
systemer – slik kan f.eks. forsyningssikkerheten 
bli truet eller enkelte deler av anlegget til og med 
bli ødelagt.For å kunne gjennomføre alle disse 
oppgavene enklere, mer oversiktlig og fremfor 
alt sikrere har Phoenix Contact utviklet plugg-
prøvesystemet Fame. Fordelen med dette er at 
forbindelsen etableres raskt, som gjør det mulig 
å spare inn opptil 50 prosent av tiden ved  
forberedelsen til prøvingen. "Ved hjelp av Fame 

Rask testing, enkel plugging
Sikker utstyrstest med nyskapende testpluggsystem ved 
München forsyningsverk

Nye muligheter for 
moderne koblingsanlegg: 
München forsyningsverk 
tester og prøver med 
Fame
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kan vi forbinde en kompleks prøvekobling for en 
verneenhet med prøveenheten i en enkelt plugg-
prosess", ifølge Gruner. "Vi kan sikkert og auto-
matisk konvertere alle nødvendige  
koblingsprosesser." Rekkefølgen på laskene, 
inndelingen og lengden på forbindelsepunktene 
er forhåndsdefinert av pluggen – og derfor alltid 
riktig. Det finnes mange oppkoblingsvarianter, 
slik at en lang rekke serielle koblingsserier på  
transformatorskilleklemmene kan konverteres i 
en eneste, parallellstyrt plugging.

Sikkert arbeid og unngåelse av feil

Den som arbeider slik, kan unngå mange feil, 
som åpne forbindelser eller innstilling av  
kortslutningslasken for strømtransformatorene.  
Verneteknikeren kan konsentrere seg om  
koblingen av testpluggen. "Slik øker vi  
sikkerheten ved hjelp av ferdiglagede  
testplugger ytterligere", forklarerGruner. Også 
vedlikeholdspersonellet kan nå teste mye  
enklere. For å unngå feilplugging ved likepolede 
testplugger kan testpluggfeltet og testpluggene  
kodes via kunststoffprofiler. Dessuten kan 
forskjellige funksjonsgrupper kables på et  
standardisert testpluggfelt. Gruner. "Slik fører vi 
i begynnelsen for eksempel hoved- og reserve-
vernereleene via et testpluggfelt med to  
atskilte testplugger, noe som gjør at vi sparer 
mye plass."

Fleksibel konfigurering for enda  
flere måle- og prøvealternativer
Annet tilbehør som bypass-plugger og farge- 
merkede enpolede plugger hører også til Fame-
sortimentet. Med den enpolede pluggen kan 
enkeltmålinger eller atskillelsen av utløserspolen 
til høyspennings-bryteren fra verneenheten  
foretas raskt og effektivt. Dessuten er Fame  
utført fingerberøringssikkert både i pluggsonen 
og i tilkoblingsområdet.

Fasit

Med testpluggsystemet Fame får München  
forsyningsverk høy fleksibilitet med større  
sikkerhet og en mer praktisk betjening.  
«Fordelene med systemet ligger i den bestemte 
tilkobling overlappingen eller at man kan  

produsere ulike testpluggvarianter til spesifike  
prosjekter. Det kan selv ikke en dreiebryter  
tilby", sier Gruner.
"Den gode mekaniske føringen når pluggen  
stikkes inn, og som også beskytter mot  

skråtrekking når den trekkes ut, gir oss enda  
flere fordeler." Til fri tilordning av kontaktene 
kan det velges mellom tre pluggtider: For  
eksempel den lange kontakten for AV-signal og 
for hjelpesignaler, den midterste for  
spenningstrans-formator og den korte for  
strømtransformator. Kontakter som ikke er  
tilordnet, fungerer som blindkontakter. 

Bernd Schairer

phoenixcontact.no/update

Med FAME kan komplekse 
koblingstiltak gjennom- 
føres med en enkelt 
prøveprosess
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Desentraliserte energiproduksjonsenheter kan 
settes sammen til et virtuelt kraftverk slik at 
strømnettet kan reguleres bedre. Derfor spiller 
også kommunikasjonsinfrastrukturen en viktig 
rolle. VHPready-standarden forenkler monter-
ingen og driften av virtuelle kraftverk. Alle 
kontrollerklasser fra Phoenix Contact støtter 
denne standarden. 

Konseptet med et virtuelt kraftverk er ikke nytt. 
Det er allerede prøvet ut forskjellige prosjekter 
med godt resultat, der imidlertid både  
kommunikasjonen og logikkforløpene for de 
enkelte kraftverkene ble fastsatt for seg. Derfor 
var gjennomføringen av hvert enkelt virtuelt 
kraftverk forbundet med en stor konstruksjons-
innsats og høye kostnader. For å holde  
nødvendige nettorganiseringsaktiviteter på et 
lavest mulig nivå, brukes det et standardisert 
grensesnitt for desentraliserte energienheter. 
VHPready har satt seg som mål å lage en slik 
standard for fjernstyreprotokollene IEC 60870-
5-104, IEC 61850-7-420 og DNP3,som retter seg 
etter alle desentraliserte strømprodusenter og 

akkumulatorer samt  
fleksible forbrukere. Derfor ble de individuelle, 
desentraliserte enhetene slått sammen. Deres 
dataoverføring til virtuelle kraftverk fikk en  
enhetlig struktur.

Tilgangssikkerhet via VPN-tunnel
Dersom en anleggsoperatør ønsker å sertifisere 
energiproduksjonsenheten sin etter VHPready-
standarden, må kommunikasjonen foregå 
tilgangssikkert via VPN-tunnel (VPN = Virtual 
Private Network). Når anlegget er sertifisert, 
kan det koble seg til et hvilket som helst virtuelt 
kraftverk som støtter VHPready-standarden. En 
annen fordel med VHPready skyldes  
integrasjonen av varmtvannsbeholdere. Dersom 
det produseres for mye strøm, kan den  
overflødige energien anvendes til oppvarming 
av beholderen ved hjelp av en ekstra varmestav 
så lenge den ikke kan lagres elektrisk. Det sparer 
fossil energi. I  tillegg til dette kan det  
virtuelle kraftverket sentralt overvåke de  
tilknyttede anleggene og mottar dermed  

Full kontroll på desentralisert kraft
VHPready-standard for virtuelle kraftverk

Desentraliserte energi-
produksjonsanlegg må 
kobles til et sentralt 
kontrollsenter av hensyn 
til kommunikasjonen
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informasjon umiddelbart hvis det skulle oppstå 
feil i den desentraliserte enheten. Slik kan det 
reageres direkte: Dersom systemet til en strøm-
produsent svikter, kan andre produsenter  
kompensere for den manglende strømmen via 
direktekoblingskommandoer, eller fleksible  
forbrukere kan kobles ut.
VHPready-standarden ble opprinnelig utviklet 
av Vattenfall-konsernet og overtatt i februar 
2014 av selskapet Industrieforum VHPready  
e. V. under ledelse av Fraunhofer Fokus Institut. 
Phoenix Contact er et av de 15 medlemmene 
som var med på grunnleggelsen. Slik kan  
foretaket la sine mangeårige praktiske erfarin-
ger komme videreutviklingen av VHPready til 
gode. Automatiseringsspesialisten fra  
Blomberg konverterer standarden for  
desentraliserte energienheter i sin  
småkontroller ILC 171. Inline Controller har flere 
enn to Ethernet-grensesnitt for Modbus TCP og 
Profinet. Over de åtte digitale inngangene kan 
også S0-signaler bearbeides. Dessuten kan kon-
trolleren ILC 171 utvides med moduler for  
Modbus RTU. M-Bus og temperatursensorer 
samt til pulsbreddemodulasjon. Det legges ut 
kjøreplaner for opptil fire dager i en ringbuffer. 

Ved svikt i en forbindelse vet derfor kraftvarme-
verket selv hvilket effekttrinn som ble forhånds-
beregnet for neste kvarter i kontrollsenteret. 
Dersom det virtuelle kraftverkets effektbalanse 
endrer seg på kort varsel, kan kjøreplanene over-
skrives av direktekoblings-kommandoer. 
     Dersom et kraftvarmeverk forsyner lokalt til-
koblede prosesser med varme, har dette høyeste 
prioritet, og det virtuelle kraftverket blir  
tilsvarende informert. Basert på  
funksjonsblokkbiblioteket Powerworx, som er 
opprettet av Phoenix Contact, kan strøm-, gass- 
og varme-mengdemålere samt ytterligere  
varmekjeler og buffer-lagre kobles til. Disse  
kommuniserer deretter uten videre med  
kontrollsenteret. De logger målertilstander  
automatisk på et SD-kort som skyves inn i  
kontrolleren. 

Sebastian Prus
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Med VHPready kan desentraliserte strøm- og 
varmeproduksjonsanlegg, forbrukere og  
energilagre slås sammen til et virtuelt kraft-
verk og styres tilsvarende. Når disse  
mekanismene har etablert seg, profiterer 
også fleksible forbrukere som kjølehaller eller 
ladestasjoner for elektriske biler på et virtuelt 
kraftverk. De får gunstigere strøm i den tiden 
det er for mye energi i nettet. El-biler blir  
dermed fortrinnsvis ladet i sterk vind,  
ettersom strømproduksjonen til vindenergi-
anleggene da er størst. Slik avlaster el-bilene 
strømnettet uten å påvirke batteriets  
livssyklus negativt. Med den forsterkede 

Grunnlaget for  
fleksible  
forbruksmodeller

innsatsen av fleksible strømforbrukere og  
strømprodusenter kan antallet kostnads- 
krevende akkumulatorer reduseres.
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På Phoenix Contacts stasjon i Bad Pyrmont  
sørger et nytt kraftvarmeverk (BHKW) for  
økonomisk og pålitelig forsyning til produks-
jons- og administrasjonsbygninger. For å nå en  
fleksibel utnyttelsesgrad av anlegget med mer 
enn 70 prosent må kraftvarmeverkets produsent 
få fjerntilgang til anlegget. Via en industriell 
brannmurløsning blir datatrafikken pålitelig 
begrenset til kraftvarmeanlegget.

Et av de tyske produksjonsstedene til Phoenix 
Contact ligger i Bad Pyrmont. Der er rundt 1500 
medarbeidere i virksomhet med utvikling,  
produksjon og markedsføring av elektroniske 
komponenter og automasjonsteknologi.
Til dags dato har elektrisitet blitt kjøpt fra det 
offentlige strømnettet, noe som har ført til  
betydelig avhengighet av varierende  
strømpriser. For å frigjøre seg fra dette har  
selskapet nå innført gass som sin andre  
energibærer. Via et eget kraftvarmeverk (BHKW) 
blir denne konvertert til strøm og varme.
Hvis produsenten av kraftvarmeverket ikke får 
tillatelse til å fjernkoble seg på e-anlegget, kan 
kraftvarmeverket drives med en fleksibel  
utnyttelsesgrad på 70 prosent. Bare med en  
vedlikeholdsavtale inkludert fjerntilgang kan  

kraftverkets kapasitet utnyttes 100 prosent.
De første undersøkelsene foretatt av Phoenix 
Contacts Facility Management viser at en  
utnyttelsesgrad for kraftvarmeverket på mer enn 
70 prosent i de fleste tilfeller er bedrifts- 
økonomisk hensiktsmessig. Det er altså i egen  
interesse å gi kraftvarmeverket tilgang til  
anlegget. Samtidig må det likevel sikres at denne  
tilgangen for fjernvedlikehold ikke kan trenge 
inn i bedriftens interne nettverk. Fra  
produsenten er kraftvarmeverket utstyrt med 
en DSL-ruter, og via denne kan man få tilgang til 
kraftvarmestyringen eksternt via en sikker  
Virtual-Private-Network(VPN)-tunnel. Internt 
trenger også Facility Management en  
datatilgang til anlegget. For å skille  
anvendelsene fra hverandre ble det installert en 
brannmur mellom kraftvarmeverket og  
nettverket for administrasjon av bygningen. Slik 
imøtekommes de strenge sikkerhetskravene til 
Phoenix Contacts IT-avdeling. 

Ingen tilgang til interne nettverk
Effektiv energiforvaltning basert på et  
kraftvarmeverk

Kraftvarmeverket forsyner 
hele det nedersachsiske 
området til Phoenix 
Contact med energi 
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Sikkerhetsruteren 
FL mGuard RS4000 TX/TX  
sørger for høy  
tilgangssikkerhet

Enkel konvertering for forskjellige 
driftstilstander

Som industriell brannmur benyttes  
sikkerhetsruteren FL mGuard RS4000 TX/TX. 
Denne enheten tilbyr stor sikkerhet og ytelse 
i et kompakt metallhus som kan monteres på 
DIN-skinnen. Takket være avansert  
pakkeinspeksjon i brannmuren egner enheten 
seg til desentralisert sikring av nettverk, 
fordi inn- og utgående datapakker kan filtreres i 
begge retninger etter bestemte regler – fra  
eksterne inn i det beskyttede interne nettverket, 
og omvendt. Med protokoller, kildeadresser og 
kildeporter samt måladresser og målporter kan 
nettverkskommunikasjonen målrettet  
begrenses til et definert omfang som kreves til 
produksjonen. 

Gerrit Boysen

phoenixcontact.no/update

Den nye generasjonen vifteløse industrielle 
sikkerhetsrutere tilbyr brukeren stor sikkerhet 
og ytelse i et kompakt metallhus som kan 
monteres på en monteringsskinne. Enhetene 
har et SD-kortspor som enkelt kan brukes til 
å overføre de aktuelle konfigurasjonsdataene 
til en annen enhet når enheter skiftes ut. I 
tillegg finnes det tilkoblinger for VPN-utløser-
brytere og VPN-statusindikatorer. Basert på et 
herdet Embedded-Linux-operativsystem om-
fatter byggserien FL mGuard fire sikkerhets-
komponenter som er tilpasset hverandre:
• En toveis Stateful Inspection Firewall 
• En fleksibel NAT-ruter
• En spesielt sikker VPN-Gateway 
• Et valgfritt vern mot skadelig programvare 

via CIFS Integrity Monitoring.

Produktseriens enheter er designet til bruk 
som industriell VPN-ruter i felten der de kan 
benyttes direkte på maskinen eller som  
sentrale sikkerhetskomponenter i forgrenede 
nettverk. De tilbyr dermed en fleksibel og 

Høy tilgangssikkerhet og ytelse i kompakt hus

skalerbar sikkerhetsløsning.

Kraftvarmeverket i Bad 
Pyrmont
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Prosesspillvannet fra RWE-kraftverket Neurath 
i brunkulldistriktet ved Rhinen føres tilbake til 
prosessen igjen i størst mulig grad. Radio-tekno-
logi og andre komponenter fra Phoenix Contact 
bidrar til at kraftverkets renseanlegg arbeider 
fleksibelt og pålitelig. 
 
I den sydlige delen av byen Grevenbroich dri-
ver RWE Power AG kraftverket Neurath. Med 
en elektrisk bruttoeffekt på 4400 megawatt er 
dette det største brunkullkraftverket i Tyskland 
og det nest største i Europa.
Et renseanlegg med fire sirkulære skrapere 
klargjør spillvannet på kraftverkets område, for 
så å tilføre det til prosessen igjen. I 2014 foretok 
RWE Power AG en omfattende modernisering 
av sitt eget renseanlegg. "Innenfor rammen 
av fornyelsesprosessen ble styresystemet som 
hittil har vært et Blackbox-system, avløst og 
integrert i prosesstyringsteknikken
 

Procontrol P14 fra ABB. Dette ble nødvendig 
som følge av blokkfleksibiliseringen", forteller 
ansvarlig prosjektleder Stefan Strasser, han 
arbeider på tvers av kraftverk i avdelingen for 
tekniske tjenesteytelser fra RWE Power.  
Procontrol styrer alle hjelpesystemene til kraft-
verket. Til disse hører blant annet pumpehuset 
for tenningsolje og brannslukkingssystemet.
Ved ombyggingen står ett mål i forgrunnen: 
Renseanlegget, som frem til dags dato uteluk-
kende kunne betjenes på stedet, skulle i tillegg 
få fjernstyringsdrift. Derfor måtte alle rense-
anleggområder visualiseres på monitorene i 
kraftverkets sentralvakt og prosessforløpene 
vises i sanntid. "På grunn av den permanente 
dreiebevegelsen til de sirkulære skraperne og 
det begrensede antall sleperinger kunne vi ikke 
bruke noen vedlikeholdsmoden sleperingpakke 
til å overføre tilbakemeldinger og styrekom-
mandoer", sier Stefan Strasser. Derfor lette han 
og hans kolleger etter en kommunikasjons- 

Pålitelig og enkel å håndtere
Radiobasert kommunikasjon i et 
kraftverks vannrenseanlegg

Kraftverkets eget 
renseanlegg med fire 
sedimenttanker med 
sirkulære skrapere
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Fire retningsantenner 
sikrer optimal signal- 
styrke, uavhengig av 
stillingen til de sirkulære 
skraperne til enhver tid

løsning som var robust nok til å oppfylle  
operatørens krav om at samtlige  
anleggsdeler skulle være godt tilgjengelige. 
Strasser forklarer: "Da vi allerede visste om bruk 
av radiosystemet Radioline med godt  
resultat på området til andre RWE-kraftverk, tok 
vi kontakt med Phoenix Contact. I en befaring 
på stedet foretok medarbeiderne fra  
Blomberg-selskapet en test av radiodekningen 
på vårt område, slik at vi kunne vurdere  
signalstyrken samt dataover-øringens  
pålitelighet."

Industrispesifikk
radioteknologi

Radioline-systemet er basert på Trusted 
Wireless 2.0. radioteknologien, som Phoenix 
Contact har utviklet spesielt til industriell bruk. 
Det egner seg særlig til å videreføre sensor- og 
aktuatoropplysninger trådløst, samt til å  
utveksle små til middels store datamengder 
i omfattende anlegg. Hvis sikten er fri, kan to 
radiomoduler dekke avstander fra flere hundre 
meter og opptil noen kilometer. FHSS-metoden 
(FHSS

= Frequency Hopping-Spread Spectrum) 
sørger samtidig for en robust kommunikasjon. 
Det hoppes mellom de opptil 127 kanalene i 
frekvensbåndet basert på et pseudotilfeldig 
mønster. Automatiske og manuelle koek-
si-stensmekanismer sikrer dessuten en pålitelig 
parallelldrift av forskjellige radiosystemer. Dette 
gjelder for flere løsninger med Radioline, som 
drives i forskjellige RF-bånd, på samme måte 
som for WLAN-systemer der benyttede kanaler 
kan kobles ut målrettet.

Dataoverføringen sikres med en 
128-bits-kryptering som gjør at uvedkommende 
teoretisk kan lytte på datapakkene, men ikke 
forstå dem. Dessuten kontrollerer en  
integritetstest senderens ekthet og forkaster 
endrede meldinger. Trusted Wireless 2.0  
utmerker seg også med en desentralisert nett-
verksadministrasjon, derfor blir dataene sendt 
raskere videre. Dessuten tilbyr systemet en lang 
rekke diagnostiske funksjoner og gjør det mulig 
å bygge opp fleksible nettverksstrukturer med 
en automatisk koblingsadministrasjon.
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Modulær utvidelsesevne
Radioline-systemets mastermodul kan utstyres 
med forskjellige antenner og kan utbygges  
modulært med opptil 32 I/O-moduler. Et bredt 
temperaturområde på -40 °C til +70 °C tillater 
flere forskjelllige bruksmuligheter i tøffe  
industriomgivelser. Etter at samtlige tester ble 
avsluttet positivt, begynte medarbeiderne til 
RWE Power, støttet av Phoenix Contact, med 
planleggingen av renseanlegget. Hver av de fire 

sirkulære skraperne skulle få et eget  
radiosystem. Det sentrale koblingsskapet for 
P14-prosesstyringsteknikken er plassert i  
renseanleggets pumpehus. I tillegg måtte man-
ge signaler på forskjellige spennings-nivåer over-
føres potensialfritt over optokobler.
Prosjektet ble utlyst da planleggingsfasen var 
avsluttet, og SAG GmbH fikk tilslaget. Service- 
og systemleverandøren fra Köln produserte i et 
verksted på kraftverkets område de fire manø-
verskapene for de sirkulære skraperne samt det 
sentrale koblingsskapet for  
prosesstyringsteknikken. Deretter ble koblings-
skapene installert i renseanlegget. På grunn av 
utendørsdriften er de utstyrt med relevant opp-
varming for å beskytte mot dannelse av  
kondensvann. 

Hvis anleggene står til disposisjon i høy grad, 
spiller spesielt den redundante  

strømforsyningen en viktig rolle. "I tillegg til 
nettdelene i produktserien Quint for omfor-
ming av spenning benytter vi en aktiv redun-
dansmodul i samme byggserie", forteller Stefan 
Strasser. Den integrerte Auto-Current-Balancing 
(ACB)-teknologien utnytter enhetens kapasitet 
homogent, slik at levetiden forlenges. "Med den 
permanente overvåkingen av inngangsspenning, 
utgangsstrøm og avkobling bidrar redundans-
modulen i betydelig grad til anleggets høye 
tilgjengelighet og reduserer i tillegg til  
dette livssykluskostnadene merkbart",  
fortsetter Strasser. 

Optimal signalstyrke
Koblingsskapene på de sirkulære skraperne  
beveger seg fortløpende i en sirkelbane og er 
derfor alltid utstyrt med en rundtvirkende  
antenne. På motsatt sted av pumpehuset er det 
totalt fire retningsantenner. Slik oppnås det en 
optimal signalstyrke, uavhengig av de sirkulære 
skrapernes stilling til enhver tid. For å sikre  
antenneanlegget har RWE Powers medarbeidere 
også montert overspenningsvern fra Phoenix 
Contact i koblingsskapene. Apparatene sikrer 
størst mulig tilgjengelighet og forstyrrer ikke 
signaloverføringen mellom radiodeltakerne på 
grunn av sine beskjedne dempingsverdier.

"Idriftsettelsen av Radioline-modulene har 
virkelig vist seg å være enkel", oppsummerer 
Stefan Strasser. "Vi måtte bare tilordne radio-
modulene til hverandre via en fingerbryter på 
enheten. En digital inngang blir dermed  
innstilt på samme tall som den tilhørende  
digitale utgangen, før signalene fordeles slik de 
skal i anlegget, uten noen form for  
programmering. Etter en frikobling og ny idrift-
settelse av spenningsforsyningen finner  
radiodeltakerne hverandre automatisk i løpet 
av få sekunder. Denne lett forståelige  
håndteringen imponerte oss like mye som  
hjelpen vi fikk av Phoenix Contact." 

Karsten Natus

phoenixcontact.no/update

Fire retningsantenner 
sikrer optimal signalstyr-
ke, uavhengig av 
stillingen til de sirkulære 
skraperne til enhver tid
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I/O-modul for energimiljøet 

Den nye busskobleren i I/O-systemet Axioline F  
behandler IEC-61850-konfigurasjonsfilene CID eller 
SCD direkte. De tilfredsstiller spesielt kravene i energi-
miljøet, noe som omfatter en forhøyet nettspenning 
på 220 V DC og støtspenningsfastheten på 5 kV. De 
nye modulene utmerker seg med kun minimal  
følsomhet for støy opptil 8 kV, god robusthet mot 
mekaniske belastninger som støt opptil 30 g samt rask  
signalregistrering. Samtidig klarer I/O-systemet seg 
uten skillesplater, slik at modulene kan kombineres 
etter ønske. 

Biblioteker for energioverføring og  
fordeling
Powerworx inneholder flere forhåndsprogrammerte 
funksjonskomponenter for PC Worx som sørger for 
enkel konfigurasjon og idriftsettelse på forskjellige 
bruksområder. Blant disse finner vi intelligente lokal-
nettstasjoner og virtuelle kraftverk.
Relevante data i lav- og mellomspenningsnettet som 
kortslutningsmeldinger, måleverdier og hendelser kan 
enkelt registreres og formidles til kontrollsenteret via 
vanlige måleapparater. 

Effektkretskortrekkeklemme

Effektkretskortklemmen MKDSP 95 har en strøm-
føringsevnepå 232 A og en ledertilkoblingsevne opptil  
95 mm2 i det kompakte delingsmålet 20 mm. For å  
kunne overføre tiltrekkingsdreiemomentet pålitelig 
også ved store ledningstverrsnitt opptil 95 mm2 har 
klemmen et Torx-hode. Kretskortklemmen MKDSP 95 
kan via et flerlagskretskort bearbeides med andre  
komponenter i en normal bølgeloddeprosess. Det  
innebærer betydelig reduserte  
produksjonskostnader. 

Fleksibel kabling av måleomformere

Måleomformerskillerekkeklemmer UT 6-T/SP opptil 6 
mm² har opptil seks universelle funksjonssjakter for  
potensialfordelingen eller testformål. Med de fritt til-
pasningsdyktige 2- til 16-pols laskene er det mulig å 
løse alle oppgaver knyttet til potensialfordelingen slik 
at det spares tid. For en applikasjonstilpasset oppbyg-
ging finnes det gjennomgangsrekkeklemmer med sam-
me profil. Klemmen reduserer med sinfunksjonalitet og 
sine kombinasjonsmuligheter kablingsarbeidet både på 
for-målerområdet og i beskyttelsen av koblingsanlegg, 
ledninger, maskiner og enheter.

phoenixcontact.no/update
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På SPS IPC Drives i år presenterte IT-selskapet 
IBM sammen med forskjellige partnere innen 
automatiseringsteknikk, deriblant også Phoenix 
Contact, løsninger for Industri 4.0. Disse skal 
kunne settes ut i livet raskt og sikkert spesielt av 
mellomstore bedrifter.

IBM og Phoenix Contact demonstrerte i  
Hall 9 hvordan industrielle nettverk fra gateway 
til verkstedsgulv kunne sikres best mulig med 
intelligente sikkerhetsmekanismer.

Samspillet mellom programvareløs-ningen 
QRadar SIEM (Security Information and Event 
Management) og sikker-hetsenhetene mGuard 
ble demonstrert. Samtidig ble minimalt invasive 
angrep til massive angrep på kritiske infrastruk-
turer demonstrert. Ved hjelp av juridisk analyse-
verktøy ble sporene etter de digitale innbrudds-
forsøkene deretter sikret og evaluert. 

IT-sikker produksjon uten dødtid
IBM og Phoenix Contact presenterer  
en sikkerhetsløsning for industrielle nettverk 

1. oktober ble Sysmik GmbH Dresden en del 
av Phoenix Contact-gruppen.

Sysmik tilbyr automatiseringsprodukter for 
desentralisert automatisering basert på åpne 
industristandarder, særlig for automatisering av 
bygninger og infrastruktur nær bygninger. Siden 
1991 har selskapet solgt egenutviklede og egen-
produserte komponenter, styreteknikk og  
teknologiprogramvare. Løsninger fra Sysmik 
bygger på en IoT (Internet of Things)-ramme for 
smarte enheter og smarte systemer.  
Plattformen tilbyr et omfattende system for 
nettbas-erte kontrollere samt M2M- 
kommunikasjon, og muliggjør nye,  
serviceorienterte forretnings-modeller.

Før overtakelsen samarbeidet begge bedrifter 
siden 2003 om utvikling og produksjon av  
automatiseringsmoduler. Phoenix Contact  
planlegger å bygge ut avdelingen i Dresden, der 

for tiden 16 medarbeidere jobber, til et  
kompetansesenter for bygningsautomatisering 
for firmagruppen. "Hittil har vi bare realisert 
prosjekter enkeltvis i bygningsinfrastrukturen. 
Med integrasjonen av Sysmik i Phoenix Contact-
gruppen utvider vi vårt løsningstilbud med en 
nyskapende produktportefølje for bygnings- 
automatisering. Utover dette vinner vi en ver-
difull ressurs for å utvikle løsninger for bruk av 
Internet-teknologier i bygningsteknologien" sier  
Roland Bent, Head of Marketing and  
Development for Phoenix Contact.  
Administrerende  direktør for Sysmik GmbH 
Dresden er fortsatt Gert-Ulrich Vack.  
Forretningsdriften videreføres under navnet  
Sysmik GmbH Dresden. 

Phoenix Contact overtar SysMik
Overtakelsen styrker posisjonen innen byggautomasjon
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UNICEF for barn i nød 
Takket være din deltakelse i vår  
kundeundersøkelse oppnådde  
vi et bidrag på 15 000 € til UNICEF.

Nå har vi fått sporings- 
funkjonalitet i vår e-portal
Med et enkelt klikk henter du opp statusen til hver enkelt ordre, det være 
seg ordrebekreftelse, følgeseddel eller faktura.

I vår e-portal kan alle nå sjekke status på sine bestillinger. Ved å gå inn på 
siden "Min Phoenix Contact" finner du link til "Order tracking".
Her kan du søke etter alle dine bestillinger og finne bestillingsstatus og  
forventet forsendelsesdato.
Dine fordeler
• Alltid tilgjengelig – ordrestatus kan hentes opp 24 timer i døgnet,  

7 dager i uken
• Transparent sporing av ordre takket være online-innblikk i dokumenter

Spar tid og penger i Phoenix Contact sin e-portal – den gir deg som kunde en rekke muligheter: 
• Se dine priser, rabatter og lagerstatus
• Fritak for småordregebyr
• Intelligente søkemuligheter guider deg fra dine tekniske krav til riktig produkt og tilbehør
• Stort teknisk bibliotek til de fleste artikler
• Hurtiginntasting, eksport og import av eksterne data via Excel
• Lagre din handlekurv for gjentagende bestilling
• Søke på egne artikkelnummer eller El-nummer

UPDATE: redaksjonen
Phoenix Contact AS 
Erik Pedersen 
Telefon: +47 22 07 68 01 
E-Mail: epedersen@phoenixcontact.com

Update online: phoenixcotact.no/update 
 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Christoph Manegold

Copyright © 2016 by Phoenix Contact
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IIEC 61850 – 
kommunikasjonsstandarden

Vårt produktsortiment for 

IEC 61850 sørger for et optimalt kom-
munikasjonsnettverk og muliggjør slik 
en effektiv signalisering og styring av 
koblingsanlegget.

FAME – sikker testing av 
beskyttelsesenheter
FAME optimaliserer kontrollen av 
beskyttelsesenheter i mellom- og 
høyspenningskoblingsanlegg basert på 
tvangskoblingsrekkefølge når  
testpluggen stikkes inn. 

PXD28-15.000.L1 © PHOENIX CONTACT 2016

Et perfekt team
for et moderne koblingsanlegg

styre, signalisere, 
kommunisere

teste

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no


Gratis abonnement
og nyhetsbrev

Alt du trenger å gjøre for å få tilsendt  
hver utgave av AMNYTT Magazine og vårt  

ukentlig nyhetsbrev er å registrere deg.

KLIKK 
HER

Les AMNYTT Magazine
via Joomag app for Android og iPhone/iPad 

http://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=211720afe5a03dea119388b6b16f667333aa375&ampsessid=v1--dublLwOc9HG9~dqBlFa5ryl1tcghpzq&amppage=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joomag.apps.joomag&amphl=en
https://itunes.apple.com/us/app/joomag/id454833442
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LEDER
Fjoråret var et av de mer utfordrende, 
men med mange spennende nye 
produkter & «stå-på-holdning» fra alle 
ansatte i Team Tormatic oppnådde vi 
budsjettet på ca 49 Mill! Stor takk til 
alle kunder som ga oss tillit! Olje & 
gass markedet er en viktig sektor for 
oss, her har utfordringene vært størst, 

men med både ny & etablert «nisje-instrumentering» 
skal vi fortsette fokuset vårt her! 

Samtidig har vi flere andre interessante «bein å stå på» 
– det være seg fra farmasøytiske applikasjoner til fiske-
oppdrett og hydrologiske undersøkelser! Denne utgaven 

Instrumentnytt nr. 91, 1 - 2016
Redaktør: Tor Øystein Edvardsen • I redaksjonen: Ingebjørg Lia • Design: www.utd.no • Trykk: www.xide.no. 
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PDF-temperaturlogger med USB-port

1

Elpro var først ute med denne type temperaturlogger 
som har helt klare fordeler når det gjelder enkel bruk og 
dokumentasjon. Den brukes av fornøyde kunder innen 
farmasøytisk industri, apotekkjeder og helsesektoren 
forøvrig. Har alle relevante godkjenninger og leveres 
med sertifikat!

• Enkel overvåking av temperaturfølsomme  
varer under transport

• Innebygd PDF-generator og USB-port for tilkobling til PC
• Koble dataloggeren til en hvilken som helst PC og få en 

rapport med alle relevante data i PDF-format 
• Tilfredsstiller standard 21 CFR part 11 og GDP (GMP/GDP)
• Måleområde -200°C til +200°C 
• Stort, tydelig display med mulighet for avlesning av min/

max/gjennomsnitt og eventuelle alarmer
• Lagring av 16.000 registreringer
• Alarmfunksjon med mange muligheter
• Leveres med sertifikat

av InstrumentNytt viser derfor et gjennomsnitt av instru-
menteringen vi kan tilby våre mange forskjellige kunder 
spredd rundt i vårt langstrakte land!

Følgende event’er & datoer bør du legge inn 
i kalenderen: 

EIF utstilling Trondheim 8.- 9. mars, Ifea Wireless Summit 
26.- 27. april og Eliaden 31. mai - 2. juni – vi sees!

Med vennlig hilsen
 Tor Øystein Edvardsen

Daglig leder

http://www.utd.no
http://www.xide.no
mailto:info@tormatic.no
http://www.tormatic.no
http://www.tormatic.no
http://www.tormatic.no/instrumentering--kalibrering/datalogger/libero---pdf-logger
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Aqua TROLL 600 leverer nøyaktige data i et brukervennlig instru-
ment, det har robust design for grunnvannsmålinger og er kor-
rosjonsbestandig for bruk i saltvann. Via LCD displayet kan man 
få rask informasjon om batterilevetid, intern logg, sensorstatus 
samt sette opp Bluetooth®-tilkobling for trådløs overføring.

Aqua TROLL 600 er navnet på InSitu’s nye multiparameter sonde! Den kombine-
rer bransjeledende vannkvalitetssensorer med revolusjonerende smarttelefon-
mobilitet. Dette gir deg muligheten til å samle inn og analysere data ved hjelp 
av VuSitu App’en på din Android enhet! 

Aqua TROLL 600 fra In-Situ

2

Vi minner også om:
Level TROLL serien
for nivå måling og logging

NYHET!

RDO PRO-X
for optisk måling av oksygen i vann

Lavt strømforbruk med 9+ måneders batterilevetid og avanserte anti-
groing funksjoner for å beskytte alle sensorer inkludert konduktivitet, 
gjør den perfekt for langtidstesting i utfordrende miljøer! Faktisk er 
Aqua TROLL 600 den eneste multiparameter sonden som i dag har 
et slikt anti-groing system! Produktet er også klargjort for telemetri 
og skybasert lagring av data, ta kontakt for mer informasjon!

3 4

http://www.tormatic.no
http://www.tormatic.no/testing-maling-kalibrering/analyse/multifunksjons/aquatroll-600
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http://www.tormatic.no/prosess/analyse/oksygen/rdo-pro-x
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Endelig kan vi presentere en Ex apparatus godkjent 
antennebarriere! Den nye RX-serien fra Solexy sørger 
for trygg overføring av radiosignaler i eksplosjonsfarlige 
områder, og med både IECEx og Atex Apparatus sertifiseringer 
blir systemgodkjenning fra 3. part unødvendig!

Antennebarriere med «Ex apparatus» sertifisering

Nettbrett forenkler hverdagen til folk i en rekke 
sammenhenger både privat og i jobbsammenheng, og 
trådløs kommunikasjon tas nærmest som en selvfølge! 
Slik har det ikke vært i eksplosjonsfarlige områder, men 
nå er løsningene der også for denne sektoren!

Nettbrett for Ex sone 1 og 2

Fra Ecom kan vi levere IECEx og Atex 
godkjente nettbrett for både sone 1 
og sone 2. Nettbrettene er basert på 
Samsung Galaxy Tab Active og har kjente 
funksjoner som Android operativsystem, 
Berøringsskjerm med Gorilla Glass 2, en 
rekke trådløse funksjoner, bluetooth og 
kamera.

Nettbrettet for sone 1 har en «ekstra 
kapsling» som ikke kan «brytes», så her 
må en bestemme seg for hvilke modell 
som egner seg best før man bestiller! 
Ønsker man ekstra minne eller 4G må 
dette bygges inn i nettbrettet før levering!

Solexy’s smarte patent som i hovedsak går ut på at 
antennebarrierene inneholder både en egensikker barrierekrets 
og et eksplosjonssikkert hus hvor elektronikken er integrert, 
gjør at produktet også fungerer som en sertifisert Ex d 
kobling/fitting. IECEx og Atex Apparatus sertifiseringen kutter 
installasjonskostnader og gjør 3. part systemgodkjenning 
overflødig!

Solexy’s antennebarrierer har en unik sikkerhetsfunksjon ved 
at de «struper» effekten levert til antennen i det tilfelle det 
skulle oppstå feil i radio, modem eller nettverkspunkt/router. 
På bakgrunn av Solexy’s patent og at antennen er en passiv 
komponent, kan denne byttes under drift i sone! Generell 
utførelse gjør det også mulig å koble sammen praktisk talt alle 

typer radiosendere og antenner. Løsningen er svært fleksibel 
og muliggjør kostnadseffektiv distribusjon av radiosignaler!

Vanlige bruksområder er innen olje & gass, marine, farmasi, 
kjemi og prosess.

5
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Med denne IECEx og Atex sertifiserte routeren/
nettverkspunktet fra Solexy blir trådløs kommunikasjon 
i eksplosjonsfarlige områder både enkelt og 
kostnadseffektivt!

Orbit X fra Bartec Pixavi er et ekstremt kompakt og 
allsidig video- og bildekamera som kan brukes alene eller 
i kombinasjon med Impact X Ex-smarttelefon eller Gravity 
X Ex-kamera.

Ex router / Wi-Fi nettverkspunkt 

Ex-godkjent 
Wi-Fi kamera

• Støtter GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE
• Tilgjengelig med forskjellige typer modem
• Opsjon som dobbelt SIM-kort og GPS mottager
• Unik mulighet for M2M og mobile nettløsninger  

(klargjort for M2M Cloud & M2M Air)
• Leveres med Solexy’s egne antennebarrierer
• Ex d hus i aluminium eller rustfritt stål
• Atex og IECEx godkjent

7

Med Orbit X kan du ta bilder og video i HD-kvalitet som kan lagres 
lokalt på enheten, lagres i skytjeneste eller streames over Wi-Fi. 
Et allsidig produkt som er enkelt i bruk og med energieffektivt og 
robust design. IECEx og Atex sertifisert for sone 1.
Det lille, lette batteridrevne kameraet har svært gode 
spesifikasjoner og er designet for å kunne brukes i trange, mørke 
og vanskelig tilgjengelige områder. Kameraet kan eksempelvis 
festes på hjelmen som et inspeksjonskamera, eller på veggen 
som et overvåkingskamera. Dette gir en rekke bruksområder innen 
inspeksjon, vedlikehold, dokumentasjon, kommunikasjons- og 
samarbeidsoppgaver.

Antenner:
Vi leverer også robuste antenner 
for tøffe forhold!

• UV og korrosjonsbestandige
• Forniklet konnektor m/gullkontakt
• «Fleksible antenner» som tåler en 

trekkraft på over 23 kg

Fest kameraet på hjelmen, og ha hendene fri.

Kameraet er utstyrt med to kraftige LED lys og integrert laserpeker 
som begge deler kan slås av og på etter behov.

HSPA+LTE

3G

HSPA+LTE

3G

HSPA+LTE

3G
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Isolasjonstesteren MIT 1025 – 10kV tester 
– egner seg svært godt for kappetesting av 
TSLF-kabler og benyttes og anbefales av alle 
ledende kabelprodusenter!

Kappetesting av 
TSLF kabel
med isolasjonstesteren MIT 1025

Vår leverandør av isolasjonstestere - Megger - er verdensledende 
innen portable isolasjonstestere, og har et stort utvalg som dekker 
de fleste formål! MIT1025 gir rikelig med effekt ut slik at den med 
sikkerhet kan teste f.eks. lange kabler. 

Den har også funksjoner som gjør den svært godt egnet til testing 
av TSLF-kabel. For å finne ut om en kabel har skader i ytterkappe 
tester instrumentet lekkasjestrømmen ved å tilføre DC-spenning. 
Spenningen økes forsiktig for å hindre skader på isolasjonen 
innover i kabelen og testen må avbrytes når en eventuell feil er 
konstatert. Lekkasjestrømmen leses av etter endt test.

Megger MIT-serien inneholder i tillegg til 10kV tester også 5kV 
og 15kV utgaver. Disse testerne egner seg svært godt til alle 
oppgaver innenfor høyspennings isolasjonstesting, og har alle 
nødvendige funksjoner og automatiserte testprosedyrer som PI, 
DD, DAR, SV og Rampetest. Robuste, kompakte instrumenter som 
leveres i solide hardplastkofferter.

Slik utføres selve kappetesten med 
MIT 1025:
• Koble instrumentets + og – måleledning til henholdsvis  

ytterkappe og skjerm. Bruk slangeklemme med god kontakt for 
tilkobling til ytterkappe.

• Still instrumentet til 500V testspenning med venderen.
• Testen startes ved å trykke inn Test-knappen i 3 sekunder.
• Spenningen økes deretter trinnvis opp til 10kV innen en periode 

på 10 min med  knappen på høyre side av displayet.
• Lekkasjestrømmen som vises i displayets nedre del må overvåkes 

under hele testen.
• Om feil konstateres under opptrinningen av spenningen, det være 

seg at lekkasjestrømmen ligger langt over det som kan forven-
tes (10μA pr km kabel), eller at instrumentet indikerer tydelige 
overslag (går stadig opp i max strøm), så stanses testen. Det er 
normalt at strømmen vil øke noe når spenningen økes, dette på 
grunn av oppladning av kapasitansen i kabelen.

• Om ikke feil konstateres under opptrinning til 10kV,  
så stoppes testen.

• Lekkasjestrømmen etter endt test skal da ikke overstige  
10μA pr km kabel, for å betraktes som godkjent.

• Instrumentet vil automatisk lade ut kabelen etter endt test.

9
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Robust trykkalibratorserie med utskiftbare trykkmoduler og 
brukervennlig berøringsskjerm! DPI 612 Flex er GE Drucks 
nyeste trykkalibrator som kombinerer måling og generering 
av trykk og elektrisk signal i ett og samme instrument.
Funksjoner og fordeler:
• Bytt trykkområde enkelt med 31 utskiftbare trykkmoduler  

(passer også til DPI 620 serien)
• Total nøyaktighet til 0,005% FS, 2x bedre enn typiske konkurrenter!
• Ingen lekkasjer i felt med «Quick-to-fit» trykktilkoblinger og slanger!
• Hydraulisk eller pneumatiske versjoner
• Kan brukes med Intecal v10 kalibreringsprogramvare Tre ulike modeller er tilgjengelig:

• DPI 612 pFlex: 95% vakuum til 20 bar pneumatisk
• DPI 612 pFlexPro: 95% vakuum til 100 bar pneumatisk
• DPI 612 hFlexPro: 0 til 1000 bar hydraulisk

Trykkalibrering

Serien består av to tørrblokkalibratorer og to kalibreringsbad i 
temperaturområdet -35 til +650 °C. Temperaturbadene kan fås med 
spesielle innsatser som gjør badet om til enten tørrblokkalibrator 
eller ‘blackbody’ for kalibrering av IR-temperatursensorer. 

Nøyaktig temperaturmåling er viktig for å opprettholde 
produktkvalitet, prosesseffektivisering, overholdelse av 
regelverk og operasjonell sikkerhet i industrielle prosesser. 
Med denne kalibreringsserien fra GE Druck kan praktisk talt 
alle temperatursensorer kalibreres uavhengig av type, form 
og størrelse, også velegnet for feltbruk.

Tørrblokk - DryTC 165 og DryTC 650 
• Temperaturområde henholdsvis -35 til + 165°C 

og omgivelsestemperatur til +650°C
• Nøyaktighet fra 0,2°C
• Stabilitet 0,05°C

Temperaturbad - LiquidTC 165 og LiquidTC 255
• Temperaturområde henholdsvis -35 til +155 (+165) °C  

og omgivelsestemperatur til +255°C
• Nøyaktighet fra 0,1°C
• Stabilitet 0,05°C
• Lekkasjesikkert deksel for transport
• Badet måler ø 60mm og dybde 150mm.
• 4 modeller tilgjengelig: Kun temperaturbad, Bad + blackbody, 

Bad + tørrblokk og Bad + blackbody + tørrblokk

Temperaturkalibrering 
– Tørrblokk og Temperaturbad

GE
Druck

10
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M-System har kontinuerlig utviklet produktporteføljen til også å inneholde bl.a. Remote 
I/O, lystårn og produkter innen datalogging & visualisering for trådløse nettverk/
internet. Ved å ligge i forkant av utviklingen har de trosset globale nedgangstider, 
fjoråret ga derfor omsetningsrekord for M-System!

Her viser vi deg et nytt, innovativt produkt og en etablert bestselger!

M-System er vår japanske leverandør av signalomformere og overspenningsvern, 
og har vært det i mer enn 25 år! I denne tiden er flere tusen enheter levert ut til 
det norske markedet, og det er spesielt en fellesnevner som går igjen blant disse 
– kvalitet! Returer av M-System produkter er praktisk talt lik null! 

Vi presenterer en nyhet og en bestselger!

Den etablerte – M3LU2 – universal & 
programmerbar signalomformer! 

Nyheten – 
47NL Prosessindikatorer 
med minimal dybde og 
superrask montering!

• 96 X 48 mm
• Klart & tydelig LED display
• Monteres enkelt med magnet eller ved 

å bore et 30 mm hull (IP66)
• Modeller for strøm, spenning og RTD, 

mulighet for alarmutgang

•  2000 V AC isolasjon
• NB! Utgangen kan lineariseres ved tilkobling av sensorer 

med ulineær karakteristikk! 
• Høy pakketetthet og DIN-skinne montering
• Svært god nøyaktighet med en oppløsning på 24 bit
• Flere modeller i M3-serien finnes for strekklapp/veiecelle, 

frekvens og strømsløyfe 
• Kan leveres ferdig programmert fra Tormatic, ta kontakt!

M-System’s M3LU2 er en smal (18 mm), DIN-montert, universal 
programmerbar signalomformer. Den er derfor spesielt godt 
egnet som en «problemløser» der hvor ikke-planlagte oppgaver 
innen signalbehandling kan oppstå, for eksempel hos service & 
vedlikeholdsfirmaer, samt sluttbrukere.  Legg noen på hylla, så 
er du godt forberedt!

I felten kan du enkelt programmere M3LU2 med DIP-svitsjer 
og en prosesskalibrator. På kontoret gjør du det enklest fra 
PC’en. Du kan tilkoble termoelementer, motstandselementer, 
potensiometre, motstand, strøm eller spenning. Utgangen kan 
settes opp til strøm eller spenning.

http://www.tormatic.no
http://www.tormatic.no/automatisering/indikatorer/47nl
http://www.tormatic.no/automatisering/signaltilpasning/m3lu---universal-programmerbar-transmitter


www.tormatic.no 9

Instrumentnytt

14

7" 10,4" 15,6"

Opptil 2048 I/O kan fordeles lokalt og/eller remote, og så mange som 85 moduler kan monteres lokalt! Eksempelvis kan PLS og 
lokale I/O monteres i ett skap og resterende lokale I/O kan monteres i skap nr. 2 med opptil 30 meter kabel mellom de to skapene!
Det er mulig å benytte de samme ekspansjonsmodulene som til PLS/HMI serien Vision vha. CANbus ekspansjonsadapter EX-RC1.

PLS og HMI i en enhet gir en rekke fordeler og er en svært kostnadseffektiv 
løsning! Når i tillegg «alt-i-ett» softwaren UniLogic er inkludert i prisen og 
Tormatic gir fri support burde valget være enkelt! Mulighetene er mange og 
moduloppbyggingen gjør UniStream serien fleksibel slik at den enkelt kan 
tilpasses både små og store oppgaver, enkle og kompliserte applikasjoner.

Når det gjelder de ulike I/O modulene til UniStream serien så er det 
svært mange muligheter, men med en ting til felles – mye I/O på kompakt plass!

• Kraftig dual prosessor
• Høykvalitets berøringsskjermer
• En rekke kommunikasjonsmuligheter som 

bl.a. Ethernet/IP, Modbus, CanOpen, SNMP, 
webserver, email, SMS, FTP og  
fjernkobling fra mobil/nettbrett via VNC

• Raskt og enkelt oppsett av hardware med automatisk 
generering av I/O-liste. Denne kan eksporteres og importeres 
for redigering og dokumentasjon via standard Excel fil.

• Muligheter som bl.a. bilde og pdf-visning, mp3 og 
videoavspilling, streaming av ethernet-kamera.

• Stort bibliotek med HMI-bilder og funksjonsblokker.
• «Drag & drop» og gjenbruk av eksisterende kode sparer 

programmeringstid. 
• Funksjonen «predictive capabilities» forutser dine handlinger og 

sparer tid ved å definere I/O, PID’s, alarmoppsett etc.
• C-kode kan brukes i ladder, også mulighet for å bruke C-kode 

generert fra MATLAB.
• Enkel generering av datatabeller, trendkurver, XY-trender etc.

Moduloppbygd PLS/HMI serie

Software med muligheter

I/O muligheter

http://www.tormatic.no
http://www.tormatic.no/automatisering/plser/unistream---ny-pls--hmi-serie
http://www.tormatic.no/automatisering/plser/unilogic---pls-programvare
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Den nye serien er delt opp i to hovedelementer 
– operatørpanel og kontrollmodul/CPU – en modulær 
og fleksibel løsning!

Ny logo og nye operatørpaneler 
fra Pro-face!

SP5000 Operatørpanelene:  
• Høy ytelse i størrelsene 10 , 12 , 15 ,  

wide screen leveres i 7 ,10  og 12  
• 12  SP-5660TP har IP67F og innebygd WiFi antenne, gjør det 

enklere å installere et trådløst nettverk i røffe omgivelser 
• Har integrert lysstyrkesensor
• Automatisk skalering av grafikk gir fordeler der ulike 

panelstørrelser brukes sammen

Pro-face SmartPortal 5000-serien

16
IR-pyrometer med 
IP-kamera 
- Endurance-serien for høye temperaturer!
Ny, innovativ pyrometer-serie designet for tøffe 
industrimiljøer, leveres som standard med 4 års garanti!

Ved årsskiftet kom Pro-face med ny logo hvor også eieren 
Schneider Electric er inkludert! Selve oppkjøpet skjedde 
for noen år tilbake, men i praksis er det lite som forandrer 
seg også nå – Pro-face organisasjonen, produktene og 
distribusjonen blir som tidligere! Pro-face har som kjent en 
særegenhet i en enkelt type komponent – operatørpanelene 
– mens Schneider Electric mer er en totalleverandør av 
generelle elektroautomasjon- og kraftløsninger.

   Robust kapsling i rustfritt stål, IP65
   Måleområde 550 - 3200°C fordelt på to modeller
   IP-kamera, Ethernet, RS-485 og 4-20mA Opsjon: Profinet
   Opsjon: Videokamerafunksjon med mulighet for fjernovervåking
   Optisk, lasersikte el. remote via programvare Opsjon: LED-sikte
    SpotScan – et nytt tilbehør som gjør det mulig å måle temperaturer 
     over et større areal på måleobjektet vha. en skannermekanisme

Power Box kontrollmodulen:
• Basert på Pro-face egne, garantert driftssikre 

operativsystem for bruk sammen med 
• GP-PRO/EX
• Gir rask prosessering av data og oppdatering av grafikk
• Mange kommunikasjonsmuligheter og drivere

Open Box kontrollmodulen:
• Åpen Windows-basert løsning, typisk for bruk sammen 

med Scada eller annen programvare

15

http://www.tormatic.no
http://www.tormatic.no/automatisering/operatorpaneler/sp5000-serien-smart-portal---nytt-hmi-konsept
http://www.tormatic.no/prosess/ir-temperatur/endurance-serien---innovative--ir-pyrometer-med-ip-kamera
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• Mange modeller og høy funksjonalitet
• AI (4 kanaler), AO, DI (8 kanaler), DO, temperatur, frekvens, 

strain gauge etc.
• Linjemonitorering av hele sløyfen
• Programmering via PC-software og Modbus
• Inntil 176 //O pr. meter DIN-skinne
• Stort temperaturområde:  -40 til + 70°C

• Praktisk talt ingen demping av signalet, så modemet kan 
plasseres i lengre avstand fra senderen

• Leveres med robust seriell kabel, rask og enkel montering 
(IP65)

• Energisparefunksjon bidrar til økt driftstid ved batteribruk
• Benytter frekvensene i det frie 868 MHz båndet

SIL / Ex barrierer 
Vi minner om D5000 serien, Ex barrierene fra GM 
International som fås i et stort utvalg hvor de fleste er 
sertifisert til SIL 3. De er mest kjent for sin gode kvalitet og 
svært høye funksjonalitet som bl.a. betyr at hele sløyfen 
kan overvåkes!

Radiomodem med antenne
Radiant D4 serien med radiomodemer fra ERE Wireless har en 
spesiell utførelse ved at både elektronikk & antenne er inte-
grert og plassert i samme kapsling. Dette gir flere fordeler!

Industriell 
fjernaksessløsning
- uten å åpne porter i brannmur!
Fra vår danske leverandør Secomea leverer vi sikre M2M-
løsninger, svært godt egnet for bl.a. maskinbyggere og 
systemintegratorer. Ideelt for ekstern programmering, 
overvåking, datalogging etc. Gir mobil tilgang fra laptop, 
smarttelefon og nettbrett til eksempelvis ethernet, serielt 
eller USB-tilkoblet utstyr.

17
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http://www.tormatic.no
http://www.tormatic.no/automatisering/ex-barrierer/prosess/d5231e---programmerbar-sil2-digital-barriere
http://www.tormatic.no/automatisering/industriell-kommunikasjon/fjerntilkobling-uten-a-apne-porter-i-brannmur
http://www.tormatic.no/automatisering/radio/d4---radiomodem
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Vår japanske leverandør av signalbelysning, Patlite, er fra før av verdens 
største aktør på markedet. Når vi tror at alt som kan gjøres med et lys-
tårn er gjort – blir vi stadig overrasket og imponert over neste modells 
kreative & innovative løsning som tar produktene videre inn i framtiden!  

En revolusjon innen signalbelysning 
– Patlite Revolite LA6

«Revolite» LA6 kan fungere som et tradisjonelt lystårn, men den store 
nyheten ligger i at det også kan vise ulike farger og kombinasjoner av 
farger på forskjellige måter i et egendefinert mønster – enten statisk  
eller «bølgende». Den visuelle informasjonen kan derfor si enda mer 
om status og framdrift på en intuitiv og lettforståelig måte! De nyutvi-
klede lysmodulene har en helt ny linsedesign som fordeler lyset perfekt,  
kraften og intensiteten i lyset gjør det mulig å se status fra lang avstand.

20

Gå inn på vår nettside og se en video 
av dette imponerende lystårnet!
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