


Og – et lille tilbageblik, 3. Generations SRO anlæg hos 
Horsens Vandforsyning. ( Ikke flere strenge at spille på)



Systemvalg

1. Der var 2 løsninger opgradere det eksisterende anlæg eller få et nyt

2. Var det en svær beslutning ?

3. Hvorfor ?
- Nye muligheder
- Systemvalg – en vigtig parameter
- Findes der allerede noget jeg kan bruge (genbruge)- Findes der allerede noget jeg kan bruge (genbruge)

4. Hvorfor ikke ?
- Dyrere
- Mere usikkerhed for folkene
- Mere usikkerhed teknisk
- Ny leverandør
- Uoverskuelig tidshorisont



Hjææææææælp, jeg skal have en SRO standard ☺☺☺☺

1. Systemvalg IGSS, iFIX, ABB  eller andet ?

2. Udbudsform Udbud, direkte indkøb, eller begge dele ?

3. Standard Kan jeg købe en helt færdig standard ?

4. SRO Funktioner i mit anlæg ?4. SRO Funktioner i mit anlæg ?

5. PLC Hardware, Samme type PLC på alle anlæg ?

6. Proceskendskab Kan de bidrage til de tekniske løsninger ?

7. El Tavler Er de up to date ?

8. Tiden Hvor lang tid tager det at konvertere ?



1:1 konvertering !! 

• Den sikre løsning• Den sikre løsning

Det var beslutningen



1:1 konvertering ??

• Det gik lidt anderledes

Hvorfor / hvordan ?Hvorfor / hvordan ?



Jeg har standardiseret på:

1. SRO iFIX

2. PLC Siemens

3. Standard En allerede afprøvet løsning

4. Frekvensomf. Danfoss4. Frekvensomf. Danfoss

5. Tavler Ikke skiftet men moderniseret

6. Lokale styringer Nej !



Teamet der udførte opgaven

Bygherre
Skulle bruge lidt 
hjælp

Programmøren
en erfaren herre

Elektrikeren
Altid på pletten

1. Samme hold hele vejen igennem

2. Man kan sige at bemandingen også blev en standard

3. Det var såmænd ikke en del af planen



Fristelser undervejs / 1

1. Ahhh - det er en vigtig PLC – den kan jeg egentlig godt beholde og så tilpasse 
softwaren – det siger leverandøren i hvert fald

Det blev et nej tak (i anden omgang)



Fristelser undervejs / 2

1. Ahhh - det er nok billigere at købe en lokal styring, i stedet for at programmere 
det i en PLC – den er jo næsten gratis når jeg køber pumpen ! 

Det blev et nej tak (i anden omgang)



Fristelser undervejs / 3

1. Ahhh - Input ude fra – hvorfor nu noget nyt – nu igen ?.

Det blev et Ja tak.

Rigtig mange gode ideer er opstået undervejs i projektet

Vi troede vi skulle til Hamborg men det blev til Rom



SRO: Som en levende organisme

1. Den udvikler sig jo hele tiden   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. Er vi så snart færdige  - Det blev jul en ekstra gang eller 2.

3. Hvor lang tid tog det ?

4. Kunne jeg leve med at have 2 anlæg kørende i så lang tid



Skærmbilleder eksempler på 

NYT



Indpumpning = udpumpning



Procesbilleder



Samme standard på renseanlægget



Komponenter, stor ensartethed. Autogenereret.



Hvordan laves kode

I dag laves meget kode automatisk hvilket minimerer fejl og mindsker tidsforbruget.



Data – kobling til elementliste database

Komponentfabrikken

Elementliste database



Udbud og indkøb

• Man skal stå tidligt op !

• Hvad er den nemmeste 
vej til målet

• Kan det købes på en 
internetside ligesom 
alt andet i dag ?

• Hold tungen lige i 
munden

• Find en praktisk 
anvendelig model
der giver værdi



Tak for i dag


