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Undertegnede og firmaets profil

� Rigtigt mange år i branchen

� Jeg er 54 år og 37+ år beskæftiget med automation. Ejer og driver 
automationsfirmaet Tångberg Pro-Consult 
Formand for Dansk Automations Selskab (Dau)

� Vi er et lille firma hvor de tekniske udfordringer og løsninger har 
en stor vægt i vores dagligdag

� Firmaet er Siemens Certificeret Partner inden for Simatic NET, 
Simatic S7, og Simatic HMI.

� Er Certificeret Simatic PCS7 Specialist og beskæftiger sig i dag 
primært med PCS7 løsninger til industrien.

� Aktuelle projekter og kunder er Malaco-Leaf, Vattenfall m. 
Amagerværket, Dong m. Avedøreværket, Dong m. Asnæsværket, 
Inbicon Bioethanol fabrik Asnæs, Statoil Asnæs, samt 
Spildevandscenteret Avedøre.



Løsninger med trådløs Kommunikation

� Vi har leveret eller idriftsat

� Jysk Teglværk, ProfiNET support og opsætning hvor der var 
problemer.

� Rockwool, Vamdrup opsætning og konfigurering af trådløs 
kommunikation til trucks med HMI kommunikation

� Rockwool, Vamdrup opsætning og konfigurering af trådløs 
kommunikation i produktions afsnit.

� Amagerværket, Gipsanlæg, roterende silo trådløs IO og 
programmerings adgang

� Amagerværket, Trådløs kommunikation for nødstops-
styring, S7 programmering og remote access på WinCC HMI 
på to stk. kaj kraner.

� Avedøreværket. Trådløs kommunikation mellem halmtragt 
og PCS7 landstyring, Yderligere trådløs kommunikation til 
kranstyring



Løsninger med trådløs Kommunikation

� Vi har leveret eller idriftsat

� Avedøreværket. Trådløs PLC kommunikation mellem 
halmladen og lokal styring

� Asnæsværket. Trådløs kommunikation til PCS7 operatør 
stationer i fjerntliggende mobile bygninger. 
Jagtvejsmodellen

� Spildevandscenter Avedøre. Trådløs HMI og PLC 
kommunikation til Sandfangsvogn (Tæt på havn og rod med 
mange accesspoints)

� Spildevandscenter Avedøre. Efterklaringstanke, Trådløs 
måling af slamspejl etc. via profibus. Kompleks løsning pga. 
Installations forhold.

� Spildevandscenter Avedøre. Trådløs Ethernet TCP/IP for 
opkobling til HMI/SCADA systemer af vedligehold



Erfaringer som vi bruger

� hvad har vi lært

� Start med at lave en undersøgelse af aktuelle lokale forhold, 
hvor man skal benytte trådløs kommunikation.

� Der findes tools til at skanne for de forskellige frekvenser 
som 2,4 eller 5 giga Hz for at se belægningen af de 
forskellige kanaler. Giver et billede af forholdene.

� Bruger Sinema E til konfigurere og simulere dækning og 
rækkevidde inden at vi aktuelt installerer en løsning og for 
at afklare nødvendige Accesspoints

� IHOP funktionen kan være god når det fks. Er i en havn og 
antallet af fremmede accesspoint ikke er statisk. Evt 
redundant skift mellem 2,4 og 5 Giga Hz.

� Prøv at begrænse egen effekt og udstråling, så den ønskede 
funktion opnås og med mindst mulig forstyrrelse af andres 
netværk.

� Vær kritisk ved valg af antenner. Det kan gøre hele 
forskellen



Noget helt andet

� Nyeste trådløse GPRS løsninger

� Dataopsamling på målestationer + styring af 
pumpestationer. Under idriftsættelse



Ja så er tid til at vågne op

Spørgsmål og kommentarer modtages gerne ☺


