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Automation Regions 
Stockholmssatsning
Automation Region växer så det 
knakar. Allt fler ser fördelarna med 
att vara med i nätverket för att 
få inspiration och nya kontakter 
och för att få lära sig mer om alla 
möjligheter till effektivitet, lönsam-
het och bra affärer som ny automa-
tionsteknik kan leda till.

Företag från hela Mälardalen – och 
också andra delar av Sverige – kom-
mer med som medlemmar, nätver-
ket växer stadigt och tillsammans 
arrangerar vi populära aktiviteter 
och frukostmöten här i Stockholms-
trakten.

Mälardalen är en ledande region 
för automation. Här har stora och 
små företag samlats i mängd med 
produkter och applikationskunnan-
de i världsklass. Företags klustret 
Automation Region syftar till att ta 
tillvara denna mångfald och ytter-
ligare utveckla vår glo bala position 
och kompetens inför framtiden.

Under 2013 fortsätter vi med olika 
automationsteman som belyser 
trender, förklarar olika typer av au-
tomation och varför det är bra att 
automatisera och jobba med Lean 
som övergripande fokus. Välkom-
men till nästa frukostmöte!

Frukostmöte 9/4 i Stockholm 
med värd PRC Engineering

Hur man styr en snusfabrik 
med en Smartphone

Företaget Skruf Snus växer och producerar idag nästan 1000 ton snus 
årligen i sin nya fabrik i Sävsjö. PRC Engineering AB har varit med på 
resan och levererat en helt automatiserad anläggning som uppfyller 
Skrufs krav på produktionsvolym, säkerhet och kvalitet.
PRC Engineering har byggt automationssystemet enligt standarden ISA-S88 med 
bland annat full spårbarhet genom batchrapporter och ett integrerat RFID-system. 
Anläggningen kan fjärrstyras via telefon, surfplatta eller dator, vilket ger enkel och 
flexibel tillgänglighet vid support och service.
Mikael Cordes från PRC Engineering kommer att presentera S88 på ett lättförståeligt 
sätt, den tekniska lösningen med Soft PLC och HMI, kringliggande system som RFID 
och larm via SMS samt också ge en live-demonstration av lösningen för fjärrstyrning.
Välkommen till ett frukostmöte där du får veta hur Skruf Snus har ökat sina 
marknadsandelar och förbättrat kvaliteten på sina produkter genom att satsa på 
automation! 
Plats: PRC Engineering AB · Kungsgatan 88 · Stockholm
 Parketing: Kungsbron P-hus · Östra Järnvägsgatan 21 · Rådhusgaraget 
 Kungsholmsgatan 33 · Cirka 5 minuters promenad 
 T-bana: Blå linje till station Rådhuset · Cirka 2 minuters promenad 
 Pendeltåg: Till T-Centralen · Cirka 5 minuters promenad
Datum: Tisdag den 9 april 2013 · 07:45-09:45
Program:
07:45 Välkommen – frukosten står framdukad! 
 Rickard Ridderström välkomnar till PRC Engineering med morgonfika, 
 affärsmingel och nätverkande med automationskollegor
08:15 Nyheter inom Automation Region 
 Gunnar Iggendal · Automation Region
08:25 Hur man styr en snusfabrik med en Smartphone 
 Mikael Cordes · PRC Engineering
09:15 Fortsatt mingel med automationskollegor
09:45 Avslut
Frukostmötet är kostnadsfritt och alla automations- 
intresserade är välkomna – anmäl dig på vår hemsida!

Varmt välkommen till ett högaktuellt frukostmöte! 
Gunnar Iggendal · Stockholmsansvarig Automation Region Mikael Cordes


