
Trådløs kommunikation  
 

Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation for at opnå 

mere fleksibel produktion og større mobilitet? 

 

Fjernaflæsning - Standardisering - Sikkerhed 
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Seminaret afholdes hos: 
 

Siemens A/S 
Borupvang 3 
2750 Ballerup 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med 



I forbindelse med dimensioneringen af et trådløst netværk 
til f.eks. produktionsovervågning, er det vigtigt at sikre, at 
teknologien matcher instrumenteringskravene. Instrumen-
teringen vil ofte omfatte en række enheder med forskelli-
ge kontrol- og output-data krav. Dette kan variere fra lav 
datahastighed til høj data rate. Derudover kan der være 
krav om determinisme. Ud over enhedernes datakrav, vil 
der være krav om rækkevidde. Hør om retningslinjerne fra 
ISA-100 udvalget.  
 
Kompleksiteten af de metalkonstruktioner som bygninger, 
udstyr og maskiner udgør er en udfordring for trådløse sy-
stemer. I forbindelse med udviklingen af det trådløse net-
værk til produktionssystemer, er det vigtigt at tage højde 
for kompleksiteten af de metalkonstruktioner og at sikre, 
at den trådløse teknologi, der anvendes og netværk de-
sign minimere potentielle problemer med interferens re-
fleksion, baggrundsstøj, osv. Hør om designregler på om-
råder og hvorledes det sikres, at det trådløse netværk er 
robust.  
 

Trådløs kommunikation hvad er der af muligheder og hvor 
er det optimalt at anvende denne kommunikationstekno-
logi? 

 

• Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation? 

• Hvad er der at løsninger og hvilke teknologier anven-
des? 

• Hvilke krav skal der stilles til trådløs kommunikation i 
produktionsmiljøer - Nationale krav og internationale 
krav? 

• Hvilke standarder er der på markedet? 

• Hvorledes dimensioneres et trådløst netværk - anten-
ner, repeater ? 

• Hvilke faldgrupper er der på områder? 

• Trådløs kommunikation og sikkerhed 

• Maskin og  person sikkerhed 

• IT og data sikkerhed 

• Findes der brancheløsninger eller løsninger rettet mod 
givne applikationsområder.  

 

Behovet for mobilitet bliver større og større i dansk indu-
stri og dermed bliver behovet for trådløs kommunikation 
også stigende.  

Trådløs teknologi er et stærkt kommunikationsværktøj og 
netværksredskab i mange applikationer. Anvendelsen af 
en trådløs kommunikation til instrument udstyr fjerner det 
fysiske kablingskrav. Denne reduktion i omkostninger, gør 
det den trådløse løsning mere praktisk og omkostningsef-
fektivt at implementere og vedligeholde. Den trådløse 
kommunikationsteknologi kan give nogle fordele i forbin-
delse med midlertidig opsætninger, under installation, 
m.m.   
 

Få en kort orientering om hvilke fieldbus standarder, der 
findes på markedet i dag og i hvilke industrier anvendes 
de respektive standarder: 

• Hart 

• Profibus 

• Profinet 

• P-NET 

• DeviceNet 

• Max-i 

• CAN 

• Modbus 

• Fieldbus Foundation 

 

Hvilken rolle spiller trådløs kommunikations teknologien 
ift. fieldbus området og hvorledes vil den trådløse teknolo-
gi influere på udviklingen af fieldbusser fremadrettet? 

Der findes et antal typer trådløs kommunikations proto-
koller, der kan sammensættes med de kendte industri 
kommunikationsprotokoller.  

Et flertal af de trådløs kommunikationer virker gennem en 
base station. Basestationen modtager information både 
fra trådløse kilder og fra fastnettelefoner. Når signalerne 
modtages af basen, vil de herefter bliver konverterer til 
andre typer af medier. 

Situationer, der berettiger brugen af trådløs kommunikati-
onsteknologi: 

• At tilbyde en backup kommunikationslink i tilfælde af 
normale netværk fejler.  

• At oprette fjernforbindelse via eg. mobilnet, GPRS, 
mm. 

• Bærbar arbejdsstationer 

• Mobilt udstyr, hvor kabling ikke er muligt. 

• Midlertidigt udstyr f.eks. til måling.  

 

Trådløs kommunikation kan sendes via: 

• Radiofrekvens kommunikation 

• Infrarød (IR) kommunikation 
 

Selv om trådløs kommunikation har eksisteret i lang tid, 
er det først nu at det begynder at blive brugt i større grad. 
Brugen af trådløse kommunikationsenheder som mobilte-
lefoner, PDA, Notebooks, mm.  gør det muligt for brugeren 
at have adgang til udstyr hvor som helst.  
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Trådløs kommunikation - 23. juni 2011 



Program - 23. juni 2011 

09.10 - 10.05    

Guidelines for the use of wireless comunication in manu-Guidelines for the use of wireless comunication in manu-Guidelines for the use of wireless comunication in manu-Guidelines for the use of wireless comunication in manu-
facturing environmentfacturing environmentfacturing environmentfacturing environment    
Paul Lambert, Cooper Bussmann / Elpro 

Get an insight into the opportunities and challenges of using wireless communication. Get a few guidelines for design 
of wireless networks. 

• What options enables wireless communication? 
• What are the solutions and the technologies used? 
• What requirements must be made wireless in manufacturing environments - national and international require-

ments? 
• What standards are there on the market? 
• How dimensioning a wireless network - antennas, repeaters? 
• What pitfalls are there on the fields? 
• Wireless communication and security 

• Machine and personnel safety 
• IT and data security 

09.00 - 09.10    

Velkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktion    
Formand for SESAM Carsten Nøkleby, SESAM-World 

10.35 - 11.00    

Networking og PauseNetworking og PauseNetworking og PauseNetworking og Pause    

10.05 - 10.35    

Trådløs kommunikation fra Fieldbus til EthernetTrådløs kommunikation fra Fieldbus til EthernetTrådløs kommunikation fra Fieldbus til EthernetTrådløs kommunikation fra Fieldbus til Ethernet    
Lars-Peter Hansen, Siemens 

Hør om hvad der forventes af trådløs teknologi i forhold til industrielle applikationer. Hør om de muligheder der er for 
at sende og modtage data trådløst fra field niveau til styring og ledelses niveau:  
• Hvad skal vi forvente os af f.eks. Wireless Hart, Wireless LAN, m.fl. ? 
• Hvilke trådløse teknologier ser Siemens som de førende og trendsættende? 
• Hvad er fordelene ved de trådløse løsninger - mobilitet og fleksibilitet? 
• Hvilke basis standarder anvendes - IEEE802.11, GSM, GPRS, UMTS? 
• Hvorledes opnås pålidelige, robuste og sikre trådløse kommunikationsløsninger?  
• Hvorledes understøttes determinisme og redundans?  
• Hvilke krav stilles der af krav kapslingsklasse på fieldbus niveau og hvad giver det af udfordringer? 
• Hvorledes håndteres datakryptering og data sikkerhed? 

11.00 - 11.30 

Mere fleksible løsninger med wireless kommunikationsløsningerMere fleksible løsninger med wireless kommunikationsløsningerMere fleksible løsninger med wireless kommunikationsløsningerMere fleksible løsninger med wireless kommunikationsløsninger    
Jan Kaihøj, Rockwell Automation 

Hør om Rockwell Automations forventninger til de forskellige trådløse kommunikations teknologier, der er velegnet til 
industrielle applikationer.  
Få et billede af hvor de forskellige trådløse teknologier forventes anvendt ift. automationspyramiden. Få et forslag til 
hvornår det skal overvejes at anvende en trådløs løsning - grænserne flytter sig til stadighed, hvilket skyldes den tek-
nologiske udvikling. Få desuden indsigt i de muligheder, der er i dag, mht. valg af trådløse systemer.  



13.10 - 13.50 

Ringsted forsynings anvendelse af trådløs kommunikation Ringsted forsynings anvendelse af trådløs kommunikation Ringsted forsynings anvendelse af trådløs kommunikation Ringsted forsynings anvendelse af trådløs kommunikation     
Carsten Jensen, Ringsted Forsyning A/S    
 

Få et indblik i forsyningens anvendelse og valg af trådløs kommunikation. Få indsigt i applikationsområdet, system kon-
figuration og setup.  
Hør om de muligheder og udfordringer den trådløse datakommunikation har givet ift. service og vedligehold - f.eks. 
Hvad stiller det af krav til kompetencer og udstyr in-house. Hør også om de installationserfaringer der har været med 
den trådløse løsningen. Endelig vil der komme nogle anbefalinger i anvendelsen og installationen af trådløse netværk.  
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12.10 - 13.10    

Frokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networking    
 

11.30 - 12.10 

Distribuerede I/O med trådløs kommunikationDistribuerede I/O med trådløs kommunikationDistribuerede I/O med trådløs kommunikationDistribuerede I/O med trådløs kommunikation.    
Mogens Holt Pedersen, Hans Følsgaard 

Få information om hvorledes et trådløst I/O system er opbygget og hvorledes forskellige brancher anvender teknologi-
en. Det er et system, der kan anvendes på allerede eksisterende systemer. Få indsigt i: 

• System layout 
• kommunikationshastighed samt hvordan man undgår støj fra andre systemer.  
• Hvordan der er mulighed for at anvende udstyret i ATEX områder.  
• Hvilke krav der er fra myndighederne og hvordan disse overholdes 
• Sendestyrke, antenneforhold, mm.  
• Applikationseksempler 

13.50 - 14.30 

ISAISAISAISA----100 : Wireless systems for automation100 : Wireless systems for automation100 : Wireless systems for automation100 : Wireless systems for automation    
Carsten Hounsgaard, Insatech A/S 

ISA-100 er den anden mulige standard til wireless Hart som kommunikationsprotokol til overførsel af proces værdier 
i proces automation. ISA-100 har fokus på mesh network teknologi, høj driftsikkerhed, real time procesværdier og 
sikkerhed. 
 
Der vil være en gennemgang af ISA-100 teknologien, med fokus på: 

• Faldgrupper ved anvendelse af trådløs technologi 
• Krav til det trådløse miljø, der omfatter: definitionen af radiofrekvenser, vibrationer, temperatur, fugtighed, 

EMC, interoperabilitet, 
• Anvendelse af teknologien i praksis 
• Trådløs teknologi til realtids applikationer 
• Sameksistens med et DCS/PLC system og andre technologier 

 
Der vil desuden være en gennemgang af Fieldbus Foundation (FF). 



14.30 - 15.00    

Networking og pauseNetworking og pauseNetworking og pauseNetworking og pause    
 

16.10 - 16.15    

AfslutningAfslutningAfslutningAfslutning    
Carstem Nøkleby, SESAM World. 

15.40 - 16.10 

Trådløs kommunikation i forhold til fjernaflæsning og kontrolTrådløs kommunikation i forhold til fjernaflæsning og kontrolTrådløs kommunikation i forhold til fjernaflæsning og kontrolTrådløs kommunikation i forhold til fjernaflæsning og kontrol 
Schneider-Electric  

Bliv opdateret på de muligheder der er i dag for at  fjernaflæse og styre udstyr via trådløse kommunikationsforbindel-
ser.  

• Hvilke typer kommunikation er tilgængelig og  
• hvorledes vælge den trådløse teknologi ift. en given applikation.  
• Hør om anbefalet praksis, tekniske løsninger og relaterede kommunikations teknologier og procedurer for gen-

nemførelse af trådløse systemer inden for automatisering og SRO.  

15.00 - 15.40 

Erfaringer med trådløs kommunikation på Avedøre og AmagerværketErfaringer med trådløs kommunikation på Avedøre og AmagerværketErfaringer med trådløs kommunikation på Avedøre og AmagerværketErfaringer med trådløs kommunikation på Avedøre og Amagerværket    
Leif Tångberg, Tångberg Pro-consult 

Trådløs kommunikation er nødvendige til mobile løsninger—hør om de erfaringer der er med trådløs kommunikation i 
støjfyldte miljøer. Få et billede af hvornår det er mest optimal at anvende trådløs kommunikation. Her vil der blive set 
på applikation, strømforbrug, pris, pålidelighed, sikkerhed, udbredelse, licensomkostninger.  Få også indsigt i trådløs 
kommunikation ved at høre om konkrete implementeringer: 
• Afdækning af signalforhold 
• System konfiguration 
• Hvorledes håndteres nødstop 
• Realtids kommunikation 
• Valg af netværk 
• Faldgrupper 
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Tilmelding 

 

http://www.automatikportal.dk/tilmelding  

 
  eller telefon 7240 1464  





Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 23Seminar 23Seminar 23Seminar 23----06060606----2011 afholde hos2011 afholde hos2011 afholde hos2011 afholde hos    
Siemens A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.automatikportal.dk/tilmelding  eller  
telefon +45 7240 1464  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Mandag den 20-06-2011 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse 1.500 kr. ekskl. moms (*) for medlem-
mer. Ikke medlemmer 4.100 kr.  ekskl. moms (**) 
 
(*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer.  
(**) Ved indmeldelse i foreningen krediteres 2.600 kr. af 
deltagergebyret.  

 
Afmelding Afmelding Afmelding Afmelding     
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afvik-
lingen.  
Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du 
yderligere oplysninger, så kontakt os venligst  
 
SESAM-WORLD - Automation, projektledelse og networking 
Mommarkvej 2 
8600 Silkeborg 
Tel. +45 8681 5015 
 
info@sesam-world.dk 
www.sesam-world.dk 

Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 1.875,- kr. excl. moms for læreanstalter og en-
keltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er 
velkomne til at deltage til SESAM arrangementerne for medlemspris. 
Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resteren-
de måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. 

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    
 

http://www.automatikportal.dk/tilmelding http://www.automatikportal.dk/tilmelding http://www.automatikportal.dk/tilmelding http://www.automatikportal.dk/tilmelding     
 

  eller telefon 7240 1464  

Artikler på hjemmesiden og Linkin 

Fremadrettet vil der være muligt at få place-
ret artikler om applikationer og teknologi in-
den for SESAMs arbejdsområde på hjemme-
siden.  
 
Derudover er der oprettet et netværks profil 
for SESAM på Linkin. 
 
Vil du have materiale på hjemmesiden, så 
send det til SESAM på info@sesam-world.dk.    



SESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmer    

    

SESAM WORLD • Mommarkvej 2 • 8600 Silkeborg • Danmark 
Tlf. +45 8681 5015 • info@sesam-world.dk • www.sesam-world.dk 

ABB A/S Elcon Automation A/S Norvidan Overseas A/S 

Accenture Elopak Denmark A/S Novo Nordisk A/S 

Active Communication Eltronic A/S Novotek A/S 

ALECTIA A/S Emerson Process Management Operator Systems 

AN Group A/S Endress+Hauser A/S Palsgaard A/S 

Andreasen & Elmgaard A/S FLSmidth Automation Phoenix Contact 

Arla Foods a.m.b.a. Gartner Danmark  Picca Automation A/S 

Atkins Danmark A/S GEA Process Engineering  A/S PJD A/S 

AVS Danmark ApS Green Matic Post Danmark 
B&R Industriautomatisering A/S Grundfos A/S PROCES-DATA A/S 

Balluff ApS Grundfos Management A/S Rambøll Danmark A/S 

Balslev Automation A/S Haldor Topsøe A/S RoboCluster 

Bang & Olufsen Hans Følsgaard A/S Rockwell Automation A/S 

Beckhoff Automation ApS i2r ApS Rockwool International A/S 

Beijer Electronic A/S IC-AUTOMATION AS Rose Poultry A/S 

Bruun Automation & IT Idé-Pro Engineering & Software A/S Saint-Gobain Isover a/s 

B.V. Electronic A/S  Innovatic Schneider Electric A/S 

Caldan Conveyor Insatech A/S Seelen A/S 

Carlsberg Danmark A/S Intego A/S SESAM World 

Centrum Pæle Intelligent Systems A/S SEW-Eurodrive 

CFS Slagelse A/S Invensys Operations Management SFK Systems A/S 

Chr. Hansen A/S Junckers Industrier A/S Siemens A/S 

Coloplast A/S KIMS A/S SPX Flow Technology Danmark A/S 

COWI Kjærgaard A/S STRØM HANSEN A/S 

CP Kelco ApS Krüger A/S Tech College Aalborg 

Creative Connection Lemvigh-Müller A/S TEKNIQ 

Crisplant A/S Logica Danmark A/S Teknologist Institut—DMRI 
Danfoss A/S Logistics.as Tetra Pak Hoyer A/S 

Danfoss Power Electronics A/S Lynettefællesskabet I/S Trelleborg Sealing Solutions 

Daniit A/S ManMachine Engineering Tricon Techsoft A/S 

Danisco A/S Marel A/S Vattenfall A/S 

Dansk El-Forbund Mark Information A/S Velux A/S 

Dansk Miljø- & Energistyring a/s Maskinsikkerhed  Vestas Wind Systems A/S 

Dansk Styringsteknik A/S Nielsen Automation Viatech ApS 

Deductur ApS NIRAS A/S Zenit Automation 

DLG NKT Flexibles YIT 

DONG Energy Oil & Gas NNE Pharmaplan A/S ÅF A/S 
Dong Energy Power A/S NNIT A/S Aarhus Karlshamm A/S 

 Nordic Sugar A/S  

GAPP medlemmerGAPP medlemmerGAPP medlemmerGAPP medlemmer    

Arla Foods a.m.b.a. GEA Process Engineering  A/S Picca Automation A/S 

Au2mate A/S i2r ApS Rambøll Danmark A/S 

B&R Industriautomatisering A/S IC-AUTOMATION AS Rockwell Automation A/S 

Balslev  Automation A/S Insatech A/S Schneider Electric A/S 

Bisca A/S Intego A/S  SESAM World 

Chr. Hansen A/S Intelligent Systems A/S SFK Systems A/S 

Coloplast A/S Invensys Operations Management Siemens A/S 

COWI Lantmänn Cerealia A/S SPX Flow Technology Danmark A/S 

Danisco A/S Lemvigh-Müller A/S Toms Gruppen A/S 

Danish Crown AMBA NKT Flexibles Tricon Techsoft A/S 

Dansk Styringsteknik A/S NNE Pharmaplan A/S Velux A/S 

DAT-Schaub Holding A/S NNIT A/S Vestforsyning A/S 

DLG Nordic Sugar A/S ÅF A/S 

Elopak Danmark Norvidan Overseas A/S  

Eltronic A/S Novotek A/S  


