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Automation som nyckel till energieffektivisering
Besparingar och miljöpåverkan. Dessa två ämnen är
i hetluften för svenska företag. Inom industrin är det
ingen hemlighet att det är avgörande faktorer för att
överleva konkurrensen och finnas kvar på marknaden.
Energieffektivisering kan ge besparingar på 10-30%
vilket påverkar resultatet direkt och dessutom bidra till
mindre CO2 utsläpp. Och det är här automation räddar
många. Det finns siffror på att cirka 65% av all energi i
industrin förbrukas av elmotorer. Om vi då automatiserade
processen kring deras energiförbrukning finns det tydligt
många positiva effekter.
Genom att i första steget övervaka och analysera de
motorer och maskiner som finns i produktionen kan vi
se källan till energiåtgång. Därefter kan det bytas ut,
optimeras eller anpassas så att förbrukning och utsläpp
minskas. Att byta ut en elmotor i rätt tid kan många gånger
tjänas in på 6-12 månader. Det finns mjukvarusystem
som kan se energiförbrukning individuellt per maskin och
kan även genom historiska data analysera felkällor och
energislukande delar. Automation kan därmed användas
som ett steg mot grönare produktion.

Från och med januari 2010 trädde
EU-energistandarden EN-16001 in.
Det övergripande målet är att hjälpa
organisationer att etablera de system och
de processer som behövs för att förbättra
deras energieffektivitet. Här finns det
stora möjligheter för företag att se över
sin förbrukning och spara på miljön och
pengar. När ett företag vill certifiera sig
enligt ISO EN-16001 upprättar man först
en energiledningspolicy. Därefter sker
en kartläggning av energiförbrukningen.
Förhoppningsvis kan den som kartlägger förbrukningen
även föreslå åtgärder för att minska energiåtgången.
För att kunna föreslå åtgärder krävs erfarenhet av
elmotorer, ställverk, ventilation, mjukvara, integration
mot överordnade system och naturligtvis stöd från
företagets ledning. Många av åtgärderna innebär mäta,
övervaka och styra – automation. Automation är en av
grundstenarna till att nå målet.
Pamela Christensson · Marknadschef Addiva

Bred automation med strategiska partner
Schneider Electric är ett globalt företag som erbjuder
produkter, system och tjänster inom industriell automation,
fastighetsautomation, eldistribution, elinstallation,
avbrottsfri kraft och energieffektivisering. I den här artikeln
ges exempel på automationslösningar från några av de
många områden där företaget står som leverantör, ofta i
samarbete med lokala eller regionala aktörer – strategin
med en lokal förankring är väldigt viktig för närvaron på
marknaden, menar Georg Lannge, säljchef industri och
automation på Schneider Electric.
Ett av flera exempel i artikeln är från Karlskoga Energi
& Miljö ABs vattenreningsverk i Karlskoga (se bild). Här

har ett nytt övervaknings- och
driftsystem installerats i ett
samarbete mellan Karlskoga
Miljö AB, Karlskoga Automation
Foto: KG Z Fougstedt
AB och Schneider Electric, som
levererat hård- och mjukvara.
– Automationsbranschen är som jag ser det en
förutsättning för svensk industris överlevnad, säger
Georg Lannge. Det är något vi måste jobba för
gemensamt och det är en av anledningarna till att vi är
engagerade i Automation Region.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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MDH får automationsutbildningar!

Ett glädjande beskede är att Mälardalens högskola nu får
statsbidrag för att starta yrkeshögskoleutbildning inom
automationsteknik, med start hösten 2010. Högskolan
har tillsammans med bland andra flera av regionens
automationsföretag arbetat fram en efterfrågad lösning.
Automation Region har medverkat starkt i satsningen –
utförligare text finns på www.automationregion.com.

Samverkan mellan Svensk Automation
och Automation Region

Efter årsskiftet slogs IM-föreningens automationssektioner
Fastighetsautomation och Processautomation samman
till den nya leverantörsföreningen Svensk Automation.
IMs kanslichef Lena Norder och Automation Regions
processledare Sven-Arne Paulsson konstaterar att
föreningarna kompletterar varandra på ett bra sätt och
att såväl Svensk Automation som Automation Region
har som uppgift att främja svensk automationsindustri.
Organisationerna därför bör stödja varandra och
samverka. Läs mer på www.automationregion.com – se
även deras nya hemsida www.svenskautomation.se!

ElektronikEXPO 2010 i Västerås

För fjärde året i följd arrangeras ElektronikEXPO med
västmanländska företag som utställare. Arrangemanget
bjuder på föredrag inom elektronik och inbyggda system
och hålls fredagen den 7 maj på Rocklunda Sport &
Event i Västerås. Tanken är att deltagarna på ett enkelt
sätt får träffa representanter från företag i Västmanland.
ElektronikEXPO arrangeras av Motion Control och bland
utställarna återfinns bland
andra Automation Region. Läs
mer på www.elektronikexpo.se.

Använd funktonen ”tipsa en vän”!

Med funktionen ”tipsa en vän” på hemsidan kan du
göra just det – vid intressanta arrangemang, artiklar och
notiser. Hjälp oss gärna att bli både fler prenumeranter
och medlemmar genom att sprida vårt budskap!

Kalendarium – se även hemsidan!

11/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)
13/4 – Frukostmöte med Schneider Electric (Västerås)

Ny medlem i Automation Region

Denna månad hälsar vi Rejlers Ingenjörer AB varmt
välkomna som medlemmar. Rejlers är en nordisk
koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom
elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och
telekom. Deras kunder finns inom marknaderna industri,
infrastruktur, energi samt bygg och fastighet. Idag finns
Rejlers i Sverige, Finland, Norge och Estland, men de ser
hela Norden och
Baltikum som sin
tillväxtmarknad.

Kunskapsinjektion från Westermo

Vi vill gärna
passa på
att tipsa om
Westermos
kommande
turné som
påbörjas våren
2010, en direkt
uppföljning på
turnén 2008 med över 600 besökare fördelat på 17 orter.
De kommer bland annat att berätta om säkerhetsfrågor,
nya teknologier inom Industriellt Ethernet. De visar
det användarvänliga operativsystemet WeOS, som
implementerats i flera av deras nya produkter. Västerås
besöks den 13 april. För övriga datum och orter, gå in på
www.westermo.com, klicka på svenska flaggan och läs
mer under ”Westermo på turné”.

Automation Regions medlemsföretag
ABB Automation Products
ABB Corporate Research
ABB Power Automation
ABB Process Automation
ABB Robotics
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
CC Systems
Condesign
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering

Flintec
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Infotiv
Jubo Gruppen
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Westermo
Westinghouse
ÅF
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