
PLC programmering 

 

Hvordan programmeres automa�on i frem�den? 

Autogenerering af kode – hvad er muligt ? 

Standardisering af løsninger? 
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Seminaret afholdes hos:Seminaret afholdes hos:Seminaret afholdes hos:Seminaret afholdes hos:    

    

Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric     
Silcon Alle 1 

6000 Kolding     

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne og organisationerne 

På seminaret kan du møde leverandørerne og tale med dem om PLC programmering 



PLC programmering •   2. november 2016 

 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/�lmelding 

Autogenerering af PLC kode:Autogenerering af PLC kode:Autogenerering af PLC kode:Autogenerering af PLC kode:    
    
• Hvad er niveauet af automatisering af 

kode i dag? 

• Hvilke værktøjer er der på markedet til at 
autogenere PLC kode? 

• Hvad kommer automationsleverandører-
ne med af værktøjer, der kan øge ha-
stigheden og kvaliteten af PLC software? 

• Få indsigt i forskellige virksomheders er-
faringer med autogenerering af PLC ko-
de.  

Få et billede af fremtidens programmerings 
sprog og værktøjer.  

• Hvilke programmeringssprog er veleg-
net til hvilke opgaver? 

• Hvorledes kan kode gøres uafhængig af 
hardware platformen? 

• Hvad er muligt i forhold til autogenere-
ring af kode til automationsløsninger? 

• Hvad er muligt i forhold til automatise-
ring af test? 

Hvornår anbefales de forskellige program-
meringssprog : 
 

• Ladderdiagrammet (LD)  
• Sekventiel funktion diagrammer (SFC)  
• Funktion blokdiagram (FBD)  
• Struktureret tekst (ST)  
• Instruktion liste (IL)  

PLC programmeringPLC programmeringPLC programmeringPLC programmering    
Hvordan programmeres automation i fremtiden?Hvordan programmeres automation i fremtiden?Hvordan programmeres automation i fremtiden?Hvordan programmeres automation i fremtiden?    
Autogenerering af kode – hvad er muligt ? 

Hvad er værdien af standarder?Hvad er værdien af standarder?Hvad er værdien af standarder?Hvad er værdien af standarder?    
    
• Hvad er værdierne ved at standardiser 

for maskinbygger og slutkunde? 

• Hvilke værdier kan opnås 

• Hurtigere implementering, test og 
aflevering. 

• Færre specifikations omkostninger 

• Lavere implementeringsomkostnin-
ger 

• Kvalitet i leverancer.  

Seminaret vil fokusere på PLC programmering i dag og i 
fremtiden. Hvad skal vi forvente fremadrettet ift. mere au-
togenerering af kode der matcher maskine udstyr eller pro-
ces udstyr.  
 
Deltag i seminaret og få et billede af de krav der stilles til 
softwareudviklingsplatform i dag, og hvad bliver fremtiden i 
forhold til software udvikling af PLC kode til maskiner og 
procesudstyr.  
Få indsigt de programmeringsformer der findes i dag, og få 
en indikation af hvilke programmeringssprog, der hovedsa-
gelig vil blive brugt i forskelligt produktions udstyr.  Hvilke 
PLC sprog iht. IEC 61131 er velegnet til autogenerering.  

 

Du vil få præsentationer fra forskellige brugere og automa-
tionsleverandører af PLC programmeringssystemer.  
  
Få indblik i, hvad der kræves fremadrettet til PLC program-
meringssystemer og hvorledes der kan udvikles software 
standarder. 
 

Der vil være fokus på følgende: 
• Hvilke programmeringssprog er mest velegnet til au-

togenerering af PLC kode til maskiner og procesud-
styr?  

• Hvorledes skabes PLC standarder ? 
• Hvorledes genanvendes PLC software kode og hvorle-

des kan koden kobles direkte til det fysiske udstyr? 
• Hvorledes kan mekanik, proces, el-dokumentation og 

PLC kode kobles sammen i en samlet løsning? 
• Hvor anbefales det at bruge de forskellige PLC pro-

grammeringssprog? 

 

Kom og mød kollegaer og deltage i en dialog om fremtiden 
for PLC programmering og autogenerering af kode i auto-
mationsbranchen. 



Tilmelding:   www.sesam-world.com/�lmelding 

Hos Schneider Electric, Kolding      •      2. november 2016 

Mini udstillingMini udstillingMini udstillingMini udstilling    

Schneider Electric, Silcon Allé 1, 6000 KoldingSchneider Electric, Silcon Allé 1, 6000 KoldingSchneider Electric, Silcon Allé 1, 6000 KoldingSchneider Electric, Silcon Allé 1, 6000 Kolding    

Der er mulighed for at få en dialog med udvalgte automationsleverandører og få en dialog med dem om deres værktø-
jer og hør hvorledes disse udvikler sig fremadrettet.  

Besøg Schneider Electrics afdeling i Kolding, der arbejder med effektive 3 fasede UPS strøm beskyttelse mod 
nedetid og datatab til forretningskritiske applikationer. 
Se UPS anlæg til forskellige industrier.  



09:00 - 09:05 
Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

PLC programmering •   2. november 2016 

09:05 - 09:15 
Introduktion til Schneider ElectricIntroduktion til Schneider ElectricIntroduktion til Schneider ElectricIntroduktion til Schneider Electric    
Flemming Hansen, Schneider Electric  

Kort introduktion til Schneider Electric som er host for mødet. Hør om forretningsområder, organisation, produkter og produkti-
on. Få information om de praktiske detaljer for opholdet hos Schneider Electric. . 

10:00 - 10:45 
Software design og programmering hos COSoftware design og programmering hos COSoftware design og programmering hos COSoftware design og programmering hos CO----RORORORO    
Anders B. Riis, Senior Project Manager, Automation, CO-RO 

10:45 - 11:00 
Pause & networkingPause & networkingPause & networkingPause & networking 

11:00 - 11:45 
Standardisering af mekanik, el og styringStandardisering af mekanik, el og styringStandardisering af mekanik, el og styringStandardisering af mekanik, el og styring    
Martin Minet Nielsen, Cheif designer Automation, og Leo Handberg, Cheif designer Mechanics, SVM  

Hør om SVMs maskiner og deres processer for udvikling  
• Erfaringer med opbygning af maskiner – Eksempler på løsninger 
• Standardisering af navngivning, maskinelementer, el dokumentation og styringskode 
• Udvikling og vedligeholdelse af PLC standarder 
• Få et billede af den værdi denne standardisering giver SVM og kunderne 

• Teknisk, kvalitetsmæssigt og projektmæssigt 
• Hør om erfaringer med autogenerering af PLC kode 
• Få et indblik i SVMs ideer til nye autogenereringsværktøjer 

 

09:15 - 10:00 
Opbygning af PLC standard i VELUXOpbygning af PLC standard i VELUXOpbygning af PLC standard i VELUXOpbygning af PLC standard i VELUX    
Ole Bak og Lasse Hamer Hedeby, VELUX  

Hør om hvorledes VELUX har udviklet et standard bibliotek til opbygning af maskinstyringer. 
• Hvad indeholder standarden?  

• Dokumentation, Kode og korte vejledninger 
• Hvorledes bruges standarden internt i VELUX og eksternt over for maskinbygger? 
• Hvad giver standarden af fordele?   

• Teknisk, kvalitetsmæssigt, test og indkøringsmæssigt, mm 
• Eksempler 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/�lmelding 

Hør om PLC og styrings strategien hos CO-RO  
• Hvorfor standardisering? 

• 24/7 support, Oplæring af drifts og teknisk personale, mm. 
• Drift, udvikling og stabilitet skal være i fokus 

• Hvad er fordelene ved standardisering af kode? 
• Engineering, reservedele, høj effektivitet, færre fejl 

• Kort gennemgang af nuværende setup 
• Eksempel på eksisterende anlæg, der er konverteret til standard 

• Hvad forventes i fremtiden? 



Hos Schneider Electric, Kolding      •      2. november 2016 

12:30 - 13:15    
Frokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networking 

15:00 - 15:45 
Erfaring med at bruge autogenereret kode til PLC, SCADA og hovedsta-Erfaring med at bruge autogenereret kode til PLC, SCADA og hovedsta-Erfaring med at bruge autogenereret kode til PLC, SCADA og hovedsta-Erfaring med at bruge autogenereret kode til PLC, SCADA og hovedsta-
tion i forbindelse med et stort projekttion i forbindelse med et stort projekttion i forbindelse med et stort projekttion i forbindelse med et stort projekt    
Ole Høed Nørlev, Funktionsleder ELCON & Ole Pærhøj Lilleholt, Projektleder ELCON 

• Gennemgang af et stort projekt hos Aarhus Varme, der er i gang med at udvide Lisbjergforbrænding. 
• Hør om processen: fra specifikation til idriftsættelse af automation der omfatter PLC og SCADA software, tavler 

og el-installation. 
• Hør hvorledes PLC kode og SCADA kode er autogeneret på basis af kundens standard.  
• Hør hvorledes ansvarsfordelingen har været ift. hardware og software leverancer baseret på kundens standar-

der.  
• Få indsigt i de anvendte programmerings sprog, selv om hovedparten af PLC koden er programmeret i CFC. 
• Få et overblik over anlægget og den tilhørende infrastruktur og styringsstruktur.  

15:45 - 16:00 
Value proposition of standardized AutomationValue proposition of standardized AutomationValue proposition of standardized AutomationValue proposition of standardized Automation    
Carsten Nøkleby, Senior Konsulent, SESAM-World & NNE Pharmaplan  

• Få et billede af den værdi som standardisering af automationsløsninger har for slutkunder.  
• Hvad er de økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved standardisering 
• Hvad er udfordringerne ved standardisering i forhold til interne medarbejdere, leverandører og rådgivere  

14:45 - 15:00 
Pause & networkingPause & networkingPause & networkingPause & networking 

14:00 - 14:45 
Udvikling af en fælles PLC og SRO standard i forsyningsvirksomhedUdvikling af en fælles PLC og SRO standard i forsyningsvirksomhedUdvikling af en fælles PLC og SRO standard i forsyningsvirksomhedUdvikling af en fælles PLC og SRO standard i forsyningsvirksomhed    
Anders Hjadstrup Hansen, Projektchef, VandCenterSyd 

• Få en dialog med  de deltagende automationsleverandører om PLC programmering  i dag og i fremtiden. Hør om hvilke mulighe-
der der bliver fremadrettet for at autogenere PLC kode.  

11:45 - 12:30 
Input til at opnå god PLC programmering Input til at opnå god PLC programmering Input til at opnå god PLC programmering Input til at opnå god PLC programmering     
Niki Nicolas Grigoriou, Software Architect & CEO, Intelligent Systems  

Dette indlæg vil indholde to hovedelementer for at beskrive hvorledes der kan opnås god PLC kode.  
Det ene er hvorledes der udarbejdes en teknisk løsning, bestående af et design, en arkitektur, en kodestandard, mm. 
Men ofte er en løsning meget mere afhængig af den gode PLC-programmørs adfærd, og bestemt også den dårlige PLC-
programmørs adfærd.  
Få et billede af PLC designs, software arkitektur, og hør om de konsekvenser der er forbundet til programmørens adfærd.  

Tilmelding:   www.sesam-world.com/�lmelding 

13:15 - 14:00 
Møde automationsleverandørerne og networkingMøde automationsleverandørerne og networkingMøde automationsleverandørerne og networkingMøde automationsleverandørerne og networking    
Automationsleverandører og alle deltagere 

• Hør om den proces VandCenterSyd har været i gennem for at udvikle en fælles PLC og SRO standard. 
• Få et billede af den tekniske løsning og hvorledes standarden anvendes i dag af VandCenterSyd og deres leverandører 
• Bliv orienteret om den proces der sikre at standarden vedligeholdes og udvikles. 
• Gennemgang af løsninger og de tilhørende programmerings cases 



Industri 4.0 er i fokus for SESAM i Danmark & Sverige  

INDUSTRY 4.0 i fokusINDUSTRY 4.0 i fokusINDUSTRY 4.0 i fokusINDUSTRY 4.0 i fokus    
 
SESAM vil fremadrettet have fokus på INDUSTRY 4.0 og vil prøve at anskue denne nye revolution eller måske evolution fra 
forskellige synsvinkler. Der er arbejdes i bestyrelsen på at skabe en serie af seminarer inden for temaerne. Der er forslag til 
seminarer nedenfor, og udover de angivne seminarer, vil der blive planlagt yderlige semianrer med højaktuelle temaer i Dan-
mark & Sverige.  

Dato: 3. maj 2016 3. maj 2016 3. maj 2016 3. maj 2016     
Sted: SchneiderÅF, Malmö, Sverige 
Tema: Industri 4.0 workshopIndustri 4.0 workshopIndustri 4.0 workshopIndustri 4.0 workshop    
Dette er en workshop for de svenske medlemmer for at udveksle erfaringer om Industri 4.0. Der arbejdes på en ansøgning til PiiA for at beskri-
ve fremtidige scenarier for producerende virksomheder og deres udstyrsleverandører.  

Dato: 3. november 20163. november 20163. november 20163. november 2016    
Sted: Arla Foods, Taulov Mejeri  
Tema: ArbejdsgruppeArbejdsgruppeArbejdsgruppeArbejdsgruppe: InformationssikkerhedInformationssikkerhedInformationssikkerhedInformationssikkerhed 
Dagsorden 

• Noget nyt (Bordet rundt) 
• Analyseværktøjer & metoder 
• Benchmarking (KPI) 
• Hvilke parameter bruges til IT sikkerhedsvurdering af udstyr 
• Hvorledes håndteres udstyr der ikke er standard og kan scannes - video, converter, PLC'er,, mm. 
• Hvad anvender i som Scanningsværktøj 
• Eventuelt 

Dato: 8. Juni 20168. Juni 20168. Juni 20168. Juni 2016    
Sted: Microsoft Developmenter Center Copenhagen 
Tema: Industrial Internet of Things (IIoT)Industrial Internet of Things (IIoT)Industrial Internet of Things (IIoT)Industrial Internet of Things (IIoT) 
Seminaret har fokus på de muligheder som digitalisering giver for virksomheder. Få et billede af hvorledes udstyr i produktionen kan levere 
data til IT system. Hvorledes kobles sensorer og aktuatorer i fremtiden til de overliggende systemer. Kommer der 2 sæt af systemer—Et sty-
ringssystem og et monitoreringssystem eller smelter de sammen? Få indsigt for forskellige leverandørers strategi på dette område  og hør hvor-
ledes udvalgte virksomheder har anvendt teknologien og hvad de forventer fremadrettet.  

Dato: 7. april 20167. april 20167. april 20167. april 2016    
Sted: KMD, Odense 
Tema: Industri 4.0: ””””Big Data” i produktionenBig Data” i produktionenBig Data” i produktionenBig Data” i produktionen 
Hvorledes kan begrebet Big data anvendes i forbindelse med automatisering og produktionssystemer. I forbindelse med Big Data er der fokus 
på indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af store mængder af data.  

Dato: 31. oktober 201631. oktober 201631. oktober 201631. oktober 2016    
Sted: Cabinplant A/S, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby (kontakt Per Müller) 
Tema: GAPP faggruppemøde GAPP faggruppemøde GAPP faggruppemøde GAPP faggruppemøde ----    Gennemgang af RessourceplanlægningsværktøjGennemgang af RessourceplanlægningsværktøjGennemgang af RessourceplanlægningsværktøjGennemgang af Ressourceplanlægningsværktøj    
Dagsorden 

• Refleksion over den udsendte model – krav elementer (Lars Vilandt, Arla Foods) 
• Gennemgang af Ressourceplanlægningsværktøj (Per Müller, Cabinplant) 
• Fastlæggelse af næste møde 

• Nyt projektmodelværktøj opdatering 
• Kvalitet i leverancer: Hvad?, Hvornår? og Hvem? (Model) 
• Udførelse af leverance: Hvordan? (Værktøjer og templates) 

Dato: 8. december 20168. december 20168. december 20168. december 2016    
Sted: Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion, Fibigerstræde 16, rum 1.108, 9220 Aalborg Øst 
Tema: Industri 4.0 - Fremtidens  fabrik, forretningsprocesser og teknologier Fremtidens  fabrik, forretningsprocesser og teknologier Fremtidens  fabrik, forretningsprocesser og teknologier Fremtidens  fabrik, forretningsprocesser og teknologier  
Seminaret vi se på fremtidens teknologier og hvorledes internettet vil indvirke på eksisterende forretningsprocesser. Se forslag til fremtidens 
fabrik.  
Få et billed af om udviklingen af IP teknologi og CPU teknologi vil overhale udviklingen i automationsbranchen. Hør om de teknologier de stu-
derende bruger til at bygge styringer og til at samle data op med - Raspberry Pi, Arduino, mm.  
Få et billed af de projekter Aalborg Universitet gennemføre i samarbejde med Industrien: Modulariseret produktionskoncept, MADE projektet og 
projektet MADE digital. 

WHITEPAPER udgivet 

Absøgning godkendt projekt starter 1. Oktober 2016 

Dato: 8.  september  20168.  september  20168.  september  20168.  september  2016    
Sted: VELUX, Skjern, InnoVest Ånumvej 28, 6900 Skjern 
Tema: Industri 4.0 - Fremtidens HMI Fremtidens HMI Fremtidens HMI Fremtidens HMI ----    ISA 101 standard?ISA 101 standard?ISA 101 standard?ISA 101 standard? 
Seminaret vi se på fremtidens HNI teknologier og hvorledes internettet og mobilitet vil indvirke på eksisterende HMI løsninger.  
Få et billed af om udviklingen af HMI grænseflader og den tilhørende teknologi.  
Få et billed af den nye ISA 101 standard: “Human-Machine interfaces”. 

WHITEPAPER under udarbejdelse 

WHITEPAPER udgivet 



Industri  4.0 - Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Prak�ske oplysninger 

Seminar onsdag 02Seminar onsdag 02Seminar onsdag 02Seminar onsdag 02----11111111----2016 afholde hos2016 afholde hos2016 afholde hos2016 afholde hos    
Schneider Electric 
Siflcon Allé 1 
6000 Kolding 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.sesam-world.com/tilmelding  
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Mandag den 31-10-2016 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 
3.900 kr.  ekskl. moms for ikke medlemmer. 
 
(*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM.    
    
    

Networking på seminaret Networking på seminaret Networking på seminaret Networking på seminaret     
Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser 
inden for fagområdet.  
    
Afmelding Afmelding Afmelding Afmelding     
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen.  
Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderli-
gere oplysninger, så kontakt os venligst  
 
SESAM-WORLD 
Åhavevej 32 
8600 Silkeborg 
Denmark 
Tel. +45 7240 1464 
info@sesam-world.com 
www.sesam-world.com 

Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 2.000,- 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. 

SESAM-DANMARK 

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Danmark med fokus på INDU-
STRY 4.0. Der vil komme et spørgeskema ud til alle medlemsvirksomheder. Her bliver det muligt at 
angive hvilke temaer, som I ønsker SESAM skal varetage fremadrettet. Vi vil gerne have en tættere 
dialog med netværket, for at sikre at jeres behov dækkes.  

SESAM-SVERIGE 

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Sverige og med fokus på INDU-
STRY 4.0. Aktiviteterne vil blive koordineret med SESAM Danmark, og der søges en større samspil 
mellem de Danske og Svenske aktiviteter.  

1. IIOT- Internet of Things (Industry 4.0) 
2. PackML standard - Standard kontra ikke standard 
3. Informationssikkerhed 
4. Strategi for Automation 
5. Strategi for Automations IT 
6. Strategi for automationsleverandører og system inte-

gratorer 
7. MES leverance for automationsleverandører eller IT 

leverandører 
8. Energimanagement 
9. Safety –traditionelt kontra SafePLC 
10. Performance measurement, OEE – Line OEE kontra 

maskine OEE 
11. Automation i skyen 
12. IT sikkerhed 
13. Mobility i produktionen - er det pop? 
14. Infrastruktur – trådløs kommunikation 

15. Hvorledes undgås 3. parts produkt i produktionen? 
X-ray, metaldetektor mm. 

16. Stregkoder kontra RFID 
17. Projektledelse GAPP 
18. Line controller – standard kontra egn udvikling 
19. Fremtidens automations platform Arduino, Zigbee, 

sensor & Raspberry Pi Minicomputer 
20. Opbygning af maskinstyring 
21. ISA88 kontra egen udvikling 
22. Printerintegration 
23. Integration af periferi equipment – printer, check 

weight, scanner mm. 
24. Hvordan kan bilindustrien automatiseres? Besøg 

BMW, Audi, Volkswagen, Opel 
25. Partnerskabs modellen inden for automation – 

Trusted vendor setup 
26. Hvordan opbygges pakkelinjer? 

Identificerede temaer 



SESAM-WORLD 
- Viden gennem netværk 

What has been achieved? 

 

• Standard integration cost reduced 

4 times 

• Standard specifications cost redu-

ced 5 times.  

• Commisioning time reduced by 

50% 

 

 

Expectations for OPEX 

• OEE on all machines during com-

missioning 

• Increased productivity with 5-20% 

• Quality in production data 

PackML & Line ControllerPackML & Line ControllerPackML & Line ControllerPackML & Line Controller    
PackML is a standardised way to communicate with machines on the factory floor. It gives a 

common interface description for all machines. This makes it possible to standardize the over-

all control of machines in a production line. Arla Foods PackML Implementation Guide is based 

on standard ANSI/ISA TR88.00.02-2015 (ref. www.isa.org & www.omac.org).  

Arla Foods have developed a standardized Line Controller that uses the standarised 
PackML interface to the machines. The Line Controller have build-in use case scenari-
es for prepare production, start production, quality control, stop production and OEE 
measurement for all machines. Machines are from now on ordered with a standar-
dized PackML interface.  

Benefits in CAPEXBenefits in CAPEXBenefits in CAPEXBenefits in CAPEX    
The following benefits have been achieved:  
• Reduced the integration cost with a factor 4factor 4factor 4factor 4. The reason is a technical and organi-

sational standardized model. Easy to integrate and test.  
• Reduced the specification cost  with a factor 5. factor 5. factor 5. factor 5. The reason is the reuse of use ca-

se scenaries and technical specifications. 
• The interface test is standardized and the interface can be evaluated by the ma-

chine builder itself using a test suitcase before commissioning. 
• Training of operators can be standardized and reused across the company. 

 

Benefits for OPEXBenefits for OPEXBenefits for OPEXBenefits for OPEX    
The OPEX benefits are not really obtained yet, but there are clear indications that the 
following is to be fulfilled: 

• The same OEE calulations for all machines from commissioning. 

• Energy data can be logged.  

• Data quality related to production and products. Reducing labelling errors, packaging ma-

terial errors. 

• The visualisation of the performance on the line and the individual units, is expected to 

give 5-20% increased productivity.  

Figure 1: The yellow line indicates until 2014 the 
development in integrations costs. The white line is 
the estimated result after standardization.  

Figure 2: The yellow line indicates the integration cost 
for one unit during 5 packaging projects based on a 
standaridised application platform based on PackML 
and Line Controller. The PackML and Line Controller 
concept and modules are even developed during the 
projects. Figures are in Euro. 

Figure 3: The Line Controller HMI, that shows the status of the line and the individual machine.   

Further information about PackMLFurther information about PackMLFurther information about PackMLFurther information about PackML    
• Claus Norup, Arla Foods, claus.norup@arlafoods.com 
• Arne Svendsen, Arla Foods, arne.svendsen@arlafoods.com 
• Carsten Nøkleby, SESAM-World, can@sesam-world.com 
    
ARLA PackML documents: ARLA PackML documents: ARLA PackML documents: ARLA PackML documents:  www.sesam-world.com/arlaPackML 


