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Agenda 

• Introduktion – TC Skjern 

• Hvorfor en standard HMI interface? 

• Live præsentation af template

• Læringspunkter

• Next step – Live demo af PackML testsoftware
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TC Skjern 
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Test equipment MES/MIS softwareSpecial designed equipmentTechnology Development



Hvorfor et standard HMI layout?
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Standardiseringsområder indenfor
automation:

Formål: 

• Godkendte automationskomponenter � Færre reservedele, bedre mulighed for 
vidensdeling

• PackML mode/state � En måde at betjene og forstå en 
maskinstyring 

• Maskin network � Bedre IT sikkerhed, en VPN løsning at 
vedligeholde

• PackML interface � Et data interface til maskiner

• HMI layout og funktionalitet  � ”Same look and feel”, hurtigere 
udvikling, nemmere at lave manualer



Tiden før en standard HMI-layout
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Kendetegn ved HMI før standardisering 

• Hver maskine havde sit eget HMI layout

• Meget lidt blev genbrugt fra maskine til maskine

• Svært at standardisere manualer 

Eksempler:



Krav til en standard HMI-layout

Krav:

• Skulle kunne bruges til mange typer af maskiner

• Skulle være logisk at betjene

• Ikke flere sider en højst nødvendig

• Mindst mulig tekst – minimum af oversættelse

• Flere symboler på knapper

• Skal både kunne bruges internt (TC Skjern/TC Marnay) og 
af eksterne leverandører. 



2008 ���� 2016
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VELUX HMI layout anno 2016
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Låst



VELUX HMI layout anno 2016
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Muligt at ændre 



Live fremvisning 

Live demo via VNC



Eksempler 
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Universalsav – 2015

• Afkortningssav til aluminium



Eksempler
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Glue in panes – 2016

• X/Y station til automatisk påføring af lim på vinduer ifm. rudemontage – linjedrift



Eksempler

14

Low-E – 2015

• Glaskantsliber til linjeproduktion – Tyskland



Eksempler
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BDX – 2014 

• Bearbejdningscelle til inddækningsskum til VELUX vinduer – MP277 Version



Eksempler
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PP815 – Saw

• Simpel afkortningssav til aluminium – TP700



Læringspunkter i processen 

• Mindre manual – Mere færdig kode! 

• Ingen gider læse dem! Ingen gider skrive dem! 

• Koden giver mere værdi! 

• Uddannelse frem for beskrivelse

• Giver et bedre samarbejde fremfor at sende en 
manual.

• Tilvalg er også fravalg

• Stå fast! Gå efter det store behov og ikke alle 
behov!



Realiserede fordele – Intern 

• Meget hurtigere udvikling

• Kort tid fra design til drift

• Meget billigere manualer

• Mindre oversættelse og mere genbrug

• Mindre oplæring af operatører

• Fleksibilitet ved jobrotation

• Nemmere at yde support fra teknikkere

• Nemmere at flytte ressourcer mellem 
automationsprojekter



Realiserede fordele – Ekstern

• Forventningsafstemning

• Leverandør ved hvad VELUX forventer af deres 
HMI løsning

• Mindre kodning

• Grundet udlevering af færdig kodetemplate. 



Next step

• PackML interface test SW

• Testsekevens for mode/state model – kontrol af at maskine overholder PackML regler

• Kan frigives til underleverandør under fremstilling af maskiner

• Sikre at interfaces er testet før leverance hos VELUX 

Live demo via VNC



Contact info:
Kasper Korsholm Christiansen 
VELUX A/S
Stålvej 7, 6900 Skjern
Kasper.christiansen@velux.com


