TRENDS

Tekniknyheter
och Trender
från Prevas

teknik

innovation

Baka bröd med mobilen

Ugn med innovativ teknik och unika
gränssnitt. Möt företaget Hounö. Sid 4

Nya metoder för ultraljud

Nya metoder för ultraljud upptäcker
åderförkalkning både bättre och
snabbare. Sid 6

#1 2012

kunskap

Nytt EU direktiv

Även för WEEE kommer omfattningen
att vara Open Scope. Sid 8

PREVAS U
TBILDAR

XILINX
KUR
SER

www.p
revas.s
e/kurss
chema

FIRST LEGO

LEUAGE
Väldens största tekniktävling för
ungdomar mellan 10 och 16 år. / sid 7

NY UTBILDNING INOM
EMBEDDED SYSTEMS PÅ KTH / sid 2

PREVAS / TECH TRENDS

Vi är ett ledande specialistföretag inom mjukvara,
elektronik och mekatronik för inbyggda system.
Vårt uppdrag är att bidra med lösningar som
skapar tillväxt för våra kunder.

Tillväxt genom intelligent
produktutveckling
Ordet tillväxt förknippas nästan alltid med ekonomi. I det
här numret av TechTrends presenterar vi några riktigt
spännande kundpraktikfall som bäddar för en bra ekonomisk tillväxt tack vare intelligent produktutveckling.
LEDARE
Du kan här läsa om hur det danska företaget Hounö,
som tillverkar ugnar för bakning på stormarknader
och bensinstationer, är tidigt ute med att använda smartphone-teknologi i en
industriapplikation. Hounö’s Android-gränssnitt kan både användas för att
styra en ugn manuellt på plats och via GSM-nätet kan man fjärrstarta förvärm
ningen via mobilen. Prevas har hjälpt till med att samordna hårdvaru- och
mjukvarudelarna, med MMI-delen och med teknik och kompetens inom Linux
och Android.
På Prevas är vi mycket erfarna på såväl regelverk som inom utvecklingen
av medicinsk teknologi. På sidan 6 berättar vi om det danska företaget BK
Medicals nya maskin för ultraljud som hjälper läkare att snabbare, bättre och
billigare diagnosticera åderförkalkningar. Tack vara teknik från Prevas har
den nu kommit ut på världsmarknaden efter att ha klarat de hårda kraven hos
myndigheten FDA, Food and Drug Administration, i USA.
Förra året berättade vi i TechTrends om den nya masterutbildningen på
KTH som Prevas via ICES har varit med och tagit fram. Men att väcka intresse
för tekniska utbildningar måste börja långt innan ”KTH-åldern”. Allt för att
svensk industri ska få en tillräckligt bred bas att rekrytera ifrån. Därför engagerar sig Prevas eldsjälar bland annat i First Lego Legue som är världens största
tekniktävling för ungdomar 10-16 år. First Lego Legue-robotarna som ungdomarna programmerar använder en förenkling av LabView, det programspråk
som Prevas blanda annat använder för testsystem till JAS-motorerna och Volvo
Lastvagnar. Kanske din stad har en skola eller en klubb som vill vara med?
”Innovationer är drömmars förverkligande”, står det att läsa i boken ”Inside
Innovation – hur man får det att hända”. Innovationer är också tillväxtens moder. Det är Prevas uppgift att hjälpa till med förverkligandet och skapa tillväxt
genom intelligent produktutveckling. *

KTH

Sverige är ett av de främsta länderna i världen
på inbyggda system och de nya KTH-kurserna,
masterutbildning inom inbyggd design, är ett
sätt att bibehålla tätpositionen. För närvarande
finns inga embedded-ingenjörer, men nu har
industrin och företagen under ICES ledarskap
tagit fram denna Masters-kurs på KTH.
Det nya programmet på KTH attraherade
många utländska studenter. Indien är traditionellt starkt inom Embedded Systems och
utbildningen var den populäraste bland indiska
studenter. De som sökte utbildningen har också mycket goda betyg från sin grundutbildning
vilket återspeglas i att utbildningen erhållit
flest stipendier, 5 av de totalt 57 på hela KTH.

S.E.E

17-19 APRIL 2012
Träffa oss på Scandinavian Electronics
Event på Kista mässan. Vi kommer
att finnas tillsammans med vår partner
Kitron i monter C05:40.
Två av våra experter kommer att tala
på seminarierna.
Hoppas vi ses!

xMove

Prevas testplattform xMove finns nu i generation 2. Den hjälper utvecklare att testa funktionerna i upp till 30 styrenheter vilket motsvarar
all elektronik i ett komplett fordon. Prevas
plattform gör det möjligt att leverera kundanpassade lösningar på ett kostnadseffektivt sätt
genom att kombinera standardkomponenter
till en unik lösning.
Prevas har byggt lösningar som hjälpt
kunder att testa allt från enklare styrenheter
för pumpar till mer avancerade styrenheter
som den till motorn i JAS Gripen. Ytterligare
exempel är styrenheter för kemiska processer,
förarlösa truckar och avancerade tillverkningsmaskiner. Det är en ganska bred målgrupp för
xMove.

Innovation for Growth

JONAS MANN
Affärsområdeschef
Produktutveckling, Prevas
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Med spetskompetens inom Inbyggda
System och Industriell IT bidrar Prevas
med innovationer som skapar tillväxt.
Prevas anlitas av kunder som vill utveckla
smarta produkter med IT-innehåll och
av kunder som vill effektivisera eller
automatisera sin verksamhet. Kontor
finns i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland,
Förenade Arabemiraten och Indien.

www.prevas.se
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KUNSKAP
Prevas har öppnat dörren för en ny karriärväg; TEKNISKA SPECIALISTER.
Specialister på Prevas ska ha spjutspetskunskap inom teknikområden
där Prevas verkar och ser en stark framtidstro.

NY KARRIÄRVÄG
TEKNISKA SPECIALISTER
Är man specialistinriktad vill man hellre
ha tid att initiera och driva den tekniska
utvecklingen inom sitt område än att
exempelvis föra medarbetarsamtal.
Prevas har därför öppnat dörren för
en ny karriärväg; tekniska specialister.
Specialister på Prevas ska ha spjutspetskunskap inom teknikområden där Prevas verkar. De ska ansvara för att de
senaste forskningsrönen kommer företaget till del i affärsnytta, delta aktivt
vid implementering av ny teknik, hålla
föredrag, bygga nätverk såväl internt
som externt och se till att den rätta
kompetensen finns inom företaget.
En av Prevas nya diplomerade
specialister är Thomas Bergkvist som
gick ut KTH 1972 som elektroingenjör. Därefter blev han delägare i ett
företag som sysslade med elektronikkonstruktion. Thomas var med och
utvecklade Electrolux kända, runda
robotdammsugare och Thomas befinner sig fortfarande dagligen i tekni-

Thomas
Bergkvist
DIPLOMERAD SPECIALIST
ELECTRO MAGNETIC
COMPATIBILITY

kens framkant. Han är en av Sveriges
främsta experter inom EMC (Electro
Magnetic Compatibility). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är en av
de svåraste utmaningarna för ingenjörer inom inbyggda system. EMC
är ett centralt område vid all typ av
produktutveckling. EUs EMC-direktiv,
som ställer krav på apparaters alstrade
störningar och störningstålighet måste
följas. EMC-kraven detaljregleras i ett
stort antal standarder.

Tyvärr inser många detta faktum alldeles för sent, vilket leder till onödigt
dyra processer för kunderna.
– Jag skulle verkligen önska att pro-
duktägarna och utvecklarna, inklusive
mekanister, kom till oss i ett tidigare
skede, redan innan de planerar inkapslingen av sina produkter. Vi ger rådgivning kring produkten redan före
konstruktionsstarten, deltar i konstruktionsgranskningar och kan göra
tester i vårt pre-compliancelabb innan
kunden lägger ut pengar på dyra tester
i externa testlabb. Sådant som kan
vara väldigt lätt att åtgärda från början kan bli svårt och dyrt att åtgärda
i efterhand för att möta kraven i EU:s
direktiv, säger Thomas Bergkvist.
För Thomas är rollen som EMCexpert såväl en personlig passion som
ett arbete och mycket av fritiden går
åt till teknikområdet. Bland annat är
Thomas en av specialisterna inom
IEEE:s EMC Society. Han är även
expert på SI (Signal Integritet) – ett
område som inte ligger så långt ifrån
EMC och rör all elektronik som är beroende av höga hastigheter, exempelvis
embedded-produkter med processorer
som kommunicerar med snabba minneskretsar.

*

specialistrådgivning / granskning / pre-compliance tester / stöd vid certifiering

Ny kraftfull

affärsenhet i Norge
Utvecklingshuset CREO Development i Norge har genom förvärv ombildats till att idag vara Prevas Development. Den nya norska affärsenheten
åtar sig uppdrag inom elektronik, inbyggd programvara, mekanik och
industriell design, såväl i form av projektleveranser som av rena konsulttjänster.
Förvärvet av det specialiserade och erfarna utvecklingsbolaget beror på
att intresset att anlita Prevas som utvecklingspartner för att effektivisera
sin utvecklingsprocess ständigt ökar också hos norska kunder.
I Prevas Development arbetar idag 20 medarbetare, där alla förutom
en är ingenjörer. Enheten, tillhör affärsområdet Produktutveckling.
Prevas Development AS, är redan idag starka inom medicinsk teknologi

med kunder såsom GE Vingmed Ultrasound A.S.,
och inom försvarsindustrin, där många uppdrag
finns inom Kongsberg Gruppen. Efter införlivan
det i Prevaskoncernen kan den nya norska affärsenheten ta fler och större uppdrag; något som
VD Lars Morten Andreassen är mycket nöjd med:
– Vi är enbart glada över att nu vara en del
av Prevas och att vi nu har ett stort bolag bakom
oss som visar att vi satsar inom området produktutveckling. Det har gett oss en trygg finans
iell ryggrad. Vi kan också till gagn för kunderna
nyttja alla de resurser som finns inom Prevas.
Om en kund behöver en specialist kan vi idag
exempelvis säga ”Javisst, vi har en sådan person
i Danmark”. Genom detta har vi blivit en stor
aktör i hela Skandinavien och vi ser enbart
positiva effekter av att marknadsföra oss under
Prevas-namnet. *
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INNOVATION

Framtidens ugnar
styrs via mobilgränssnitt
När danska ugnstillverkaren Hounö planerade framtida
styrningen av sina ugnar, önskade de ett system som var
enkelt att förstå och använda. Valet föll på Android.

m

orten A Nielsen är VD och verksamhetsansvarig på företaget Hounö som tillverkar kombioch Bake-off ugnar för hotell, restaurang,
bakning på stormarknader, bensinstationer och
liknande platser.
– Det vi gör är high-end kombiugnar och målsättningen
för projektet var att skapa den mest användarvänliga
ugnen på marknaden. Samtidigt har vi tittat på vad som
är rätt teknik och rätt plattform. I det sammanhanget har
vi imponerats mycket av mobilindustrin. Där finns mycket
förståelse för användaren, säger Morten A Nielsen.
– Vid sidan av det hade vi också en önskan att ha en
mycket innovativ plattform och Android är det som växer
mest för ögonblicket. Så vi valde att ha Android i våra nya
ugnar Visual Cooking Touch. Vi är inte först med mobiltelefon-gränssnitt i en industriapplikation men vi är tidiga,
säger Morten A Nielsen.
Han berättar att målsättningen är att ha en ugn som har
mycket innovativ teknik och samtidigt helt unikt gränssnitt
som användarna känner igen från sina mobiltelefoner.
Utvecklarna har funderat på hur de ska få en app som
kan användas i olika kundsegment som restaurant, stormarknader och bensinstationer. I dagsläget är ugnarna inte
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tänkta för hemmabruk.
Gränssnittet består både av ett Android-gränssnitt på ugnen och på en
app i mobilen. Båda av Android-typ,
Googles operativsystem för mobiltelefoner med öppen källkod. I botten på
Android-systemet finns Linux.
– Vi har haft ett gott samarbete
med Prevas även för våra tidigare system för styrning av ugnar. De baserades på Linux, säger Morten A Nielsen
på Hounö.

Prevas har hög kompetens
inom Linux och Android. De har
utvecklat hårdvara och mjukvara och spelat stor roll för
oss i projektet.

PREVAS / TECH TRENDS

UNDER 2011 UTSÅG XILINX, EN
VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR FÖR
PROGRAMMERBAR LOGIK, PREVAS
TILL EXKLUSIV UTBILDNINGSPARTNER
FÖR NORDEN. PREVAS SATSAR STORT
PÅ UTBILDNINGAR UNDER 2012 OCH
ERBJUDER ETT STORT URVAL AV
SCHEMALAGDA KURSER FÖR ÅRET.

Prevas
utbildar inom
programmerbar
logik
KUNSKAP

Den allt snabbare
takten inom teknikutvecklingen och den
ökande globala konkurrensen ställer
krav på företag. Det finns även en uttalad brist på kompetens, där ökande
pensionsavgångar och den fortsatt
låga utbildningstakten i Skandinavien
orsakar brist på erfarna ingenjörer.
Lägg det tillsammans med att allt fler
produkter innehåller inslag av elektronik och datorteknik.

Den nya Visual Cooking styrs av
en inbyggd Android plattform

Ugnens Android-gränssnitt kan
både användas för att styra ungen
manuellt på plats och via GSM-nätet.
Den som vill sova lite extra kan alltså
starta förvärmningen av ungen via
mobilen hemma i sängen, istället för
att åka till jobbet och göra det på
plats.
– Från vår hemsida kommer man
att kunna hämta recept direkt till ugnen – ifall den är kopplad till trådlöst
nätverk eller GSM. Eller till mobilen
och därifrån till ugnen via bluetooth.
Enligt Morten A Nielsen finns
ingen risk att någon ska kunna hacka
sig in och fjärrstyra ugnen från fel
mobil. Det finns säkerhet inbyggd mot
sådant.

– Vi menar att användarvänligheten att en stor fördel, få personer läser
bruksanvisningen till sin mobiltelefon. Genom våra fina ikoner och bra
gränssnitt blir det mycket mindre krav
på utbildning. Gränssnitt är självförklarande.
Hounö levererar app och ugn
tillsammans och kommer att utveckla
speciella appar för stora kunder.
Kunden kan inte utveckla egna appar.
Säljstart är planerad till sommaren
2012, priset kommer att ligga mellan
50 000 och 250 000 danska kronor.
Enligt Morten A Nielsen fick ugnarna
bra feedback på industrimässan Host
i Milano.
– Prevas har hög kompetens inom
Linux och Android. De har utvecklat
hårdvara och mjukvara och spelat
stor roll för oss i projektet. Prevas har
även hjälpt oss att samordna hårdvaru- och mjukvarudelarna och MMIdelen, Man-Machine-Interface. Vi
kan även säga att vi känner dem från
tidigare samarbeten, säger Morten A
Nielsen.

*

Prevas kurser inkluderar både teori
och praktisk träning och kursutbudet
innefattar allt från grundkurser till
mycket avancerade specialkurser.
Kursernas längd varierar från 1 till 3
dagar. Kurserna utgår från högkvalitativt utbildningsmaterial, framtaget
av Xilinx, och drar nytta av Prevas
specialistkunskaper.
2012 blir ett mycket spännande
år – Xilinx släpper så väl den nya
generationen av utvecklingsverktyget, Rodin, samt den nya Zynqplattformen. Dessa nyheter kommer
att göra kurserna extra värdefulla för
att snabbt få igång utvecklarna och
få dessa att bli produktiva och kunna
dra nytta av de nya möjligheterna i en
komplex miljö.
Det aktuella schemat över kurserna
finns att se på:
www.prevas.se/kursschema.

*
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teknik

Xilinx FPGA:er bakom nya
metoder för ultraljud
Nyligen började eTT helt nytt medicintekniskt instrument för ultraljud ATT säljas på världsmarknaden. MED
HJÄLP AV TEKNIK FRÅN PREVAS KAN LÄKARE BÅDE BÄTTRE OCH
SNABBARE UPPTÄCKA ÅDERFÖRKALKNINGAR.
TEKNIK

6 / Innovation for Growth

Medicintekniska instrumentet från danska BK Medical
kan för första gången mäta åt vilket håll blod strömmar i
blodkärl och hur fort. Metoden kallas Vector Velocity Imaging och det krävs inte att något medel tillförs blodet för
att kunna mäta. Det gör att läkarna kan upptäcka beläggningar på insidan av blodkärlen.
– Det är en bra och billig metod för diagnostisering,
säger professor Jörgen Arendt Jensen på Danmarks Tekniska
Universitet i Lyngby, tio kilometer
norr om Köpenhamn.
Han och hans medarbetare står
bakom mycket av forskningen som
det nya instrumentet baseras på. De
första försöken med den nya metoden gjordes med forskningsskannern
Rasmus som utvecklats av Prevas.
Jörgen
Här visades att metoden fungerade i
Arendt Jensen
klinisk tillämpning och sen dess har
PROFESSOR
DANMARKS TEKNISKA
den tillämpats i BK Medicals skanner
UNIVERSITET
ProFocus.

Han berättar också att instrumentet, Vector Flow från BK medical,
klarade de hårda kraven hos myndigheten FDA, Food and Drug Administration, i USA.
Hans senaste projekt är ultraljudsskannern SARUS som efter sju år nu
närmar sig ett färdigt system. I likhet
med Rasmus-skannern baseras den
på programmerbara kretsar, FPGA:er.

Saurus är en intressant skanner. Den
kan generera 140 Gb i
sekunden, vilket motsvarar 70 000 HD-TV
kanaler samtidigt.

PREVAS / TECH TRENDS

First Lego Legue/Lego Mindstorm är världens största
tekniktävling för ungdomar 10-16 år. Prevas sponsrar
samt ställer upp med teknikdomare Hans Nyström.

First Lego Legue

Lego Mindstorm
KUNSKAP

VECTOR VELOCITY IMAGING visar
både blodets riktning och hastighet.
Färgen visar hastighet och pilen
visar riktning.

Saurus har 320 FPGA:er med en
sammanlagd beräkningskraft som
motsvarar femtusen vanliga PC.
– Saurus är en intressant skanner.
Den kan generera 140 Gb i sekunden,
vilket motsvarar 70 000 HD-TV kanaler samtidigt, säger professor Jörgen
Arendt Jensen med stolthet i rösten.
För all denna beräkningskraft
krävs två rack stora som kylskåp där
15 kilowatt elektricitet förvandlas
till mätningar och processande. Det
kan verka konstigt att en FPGA har
större beräkningskraft än en vanlig
PC-processor.
– Det är inte några små FPGA:er
utan de största som gick att få tag på
vid den tidpunkten, 2005, då projektet startade. Det är ett mycket stort
projekt. Hårdvaruutvecklingen är klar
och nu arbetar vi med att använda
systemet för flera olika avancerade
ultraljudsmetoder för att förbättra
bilderna.
Hans samarbete med Prevas går
tillbaka till 1998 med utveckling av
Rasmus, då företaget hette IO Technologies, och gällde även då FPGA:er.
– När vi valde Xilinx från Prevas
för sju år sedan spelade det stor roll
att de var flexibla, prestandan var bra
och att det fanns mycket mjukvara för
utveckling och styrning till systemet.

Syftet med tävlingen,
som använder sig av
Lego, är att tidigt
väcka intresse för tekniska utbildningar. Samtidigt som svensk industri
behöver få en tillräckligt bred bas att
rekrytera ifrån är det idag ett problem
att få ungdomar intresserade av teknik.
De tävlande i First Lego Legue kan
delta i lag som skola, som förening
eller som klubb.
– Vi vill skapa ett intresse och göra
teknik mer lättillgänglig. Förr i världen
kunde man lätt hitta tekniska saker att
plocka isär: klockor, radio- och tv-appa rater, fälttelefoner m.m. Idag är allt
så mycket mer förfinat och utvecklat,
tänk bara på all teknik och intelligens
som finns inbyggd i datorer och mobil
telefoner. Men tekniken är numera in-
kapslad, man kommer inte åt den och
ser den inte. Ungdomar behöver fortfarande träna både kropp och hjärna.
I Göteborg finns kring 100 fotbollsklubbar men endast en teknikklubb,
säger Hans Nyström, PD Chef, Prevas i
Göteborg.
I First Lego Legue kommer ungdomarna mycket nära arbetet i verklighetens företag. I deltävlingsmomentet
”teknik” (ett av tre moment) använder
deltagarna en förenklad version av det

grafiska programspråket LabVIEW.
Programspråket är utvecklat av Natio
nal Instruments och har använts av
Prevas som ett av våra programspråk
i över 15 år. Prevas har bl.a använt
LabVIEW till att utveckla avancerade
test system som simulerar jetmotorn i
JAS och Volvo’s lastbilsmotorer.
Svenska skolor som har deltagit
i tävlingen återfinns bland annat i
Borlänge, Härnösand, Eskilstuna,
Karlstad, Skövde, Kista, Göteborg och
Västerås. Tävlingens olika moment gör
att projektarbetet inte bara omfattar
de naturvetenskapliga ämnena i läroplanen utan även de samhällsorienterande ämnena, svenska och engelska.
Arbetsformen är dessutom anpassad
för att efterlikna hur utveckling sker
inom industrin. First Lego Legue finns
också i Norge och Danmark, där tävlingen är större om man tar hänsyn till
ländernas storlek.
– Vi borde ha många fler skolor
med, annars tappar Sverige innovationskraft. Vi måste också komma ihåg
att teknik inte bara är tekniska utmaningar utan i högsta grad en social
företeelse, där man lär sig jobba ihop
och utveckla varandras idéer, säger
Hans Nyström.

*

Fakta: LEGO MINDSTORM
tema 2012: senior solutions
SÅ FUNKAR DET! Skolorna/lagen/klubbarna
tävlar i 3 kategorier.
Årets tävlingsuppdrag består i
att skapa tekniska lösningar som
förbättrar livsvillkoren för äldre.
Läs mer på http://se.hjernekraft.org
Är du förälder till elever i klass 7-9, var
med och engagera och stötta skolan att
delta.

*
Innovation for Growth /

7

PREVAS / TECH TRENDS

WEEE-direktivet
revideras
Den 19 januari 2012 tog en tre år lång ökenvandring genom EU-byråkratin för omarbetningen av
WEEE-direktivet plötsligt slut. Europaparlamentet
röstade igenom ett kompromissförslag, som nu
bara har formalia kvar på vägen till antaget direktiv
och därefter nationell lagstiftning.
När kommissionen lade fram sitt förslag
till omarbetning av RoHS och WEEEdirektiven för tre år sedan, var syftet främst
att förenkla, minska byråkratin och öka
DIREKTIV
harmoniseringen. Det blev dock inte riktigt
som kommissionen tänkt sig. Starka politiska
krafter ville bl a vidga omfattningen för direktiven, och
begreppet Open Scope lanserades. Det konstaterades också
under diskussionerna, att den koppling mellan RoHS och
WEEE-direktiven som funnits, inte längre kunde behållas.
Det reviderade RoHS-direktivet antogs i juli 2011, där
Open Scope är implementerat som en elfte tilläggsgrupp,
dvs alla elektriska och elektroniska produkter som inte
täcks av de 10 första produktkategorierna hamnar i uppsamlingsgruppen 11.
När RoHS 2 var klart kom WEEE-diskussionen åter i
fokus. Med tanke på hur långsam processen varit under de
första åren, gick det på slutet häpnadsväckande fort. Kompromissen som manglats fram är inte helt lättolkad i alla
delar. Men i stora drag vet vi nu vad som kommer att gälla.

EU
NYA

OMFATTNING Även för
WEEE kommer omfattningen att vara Open
Scope dvs gälla alla elektriska och elektroniska
produkter, om dessa inte
Maria
Månsson
explicit är undantagna. I
AFFÄRSENHETSCHEF
det nya WEEE-direktivet
PREVAS OCH ORDFÖRANDE I
BRANSCHORGANISATIONEN
kommer det att finnas
SVENSK ELEKTRONIK.
en 6 års övergångsperiod
från det att direktivet
För mer information, kontakta Maria Månsson:
träder i kraft. Under
maria.mansson@prevas.se
den perioden kvarstår
de nuvarande 10 produktgrupperna – undantaget militär
utrustning, utrustning som endast kan användas i utrustning
som inte omfattas, samt glödlampor. Efter de sex åren gäller
Open Scope, som är definierat i sex kategorier. Se tabellerna
med dessa kategorier och om undantag från dessa.

INNOVATION FOR GROWTH

NATIONELLA REGISTER WEEE-direktivet kommer
fortfarande att vara ett minidirektiv, dvs kraven är en lägsta
nivå, och länder kan höja kraven för den nationella lagstiftningen. Även registreringen måste fortsatt göras i varje
enskilt land. Industrins önskemål om ett centralt register har
inte tillmötesgåtts men skrivningar i direktivet uppmanar till
en bättre harmonisering och samarbete mellan länderna.
Designkrav Medlemsstaterna ska uppmuntra samarbete
mellan producenter och materialåtervinningsföretag samt
vidta åtgärder för att främja utformning och tillverkning av
elektrisk och elektronisk utrustning som syftar till lättare
återanvändning, demontering och återvinning av WEEE.
Man pekar här särskilt på Ecodesigndirektivet (2009/125/
EG) som alltså på detta sätt kopplas till WEEE.

*

WEEE 2 OMFATTNING (6 ÅR EFTER IMPLEMENTERING)
Begreppet Open Scope definieras i sex kategorier:
1. Utrustning för reglering av temperatur.
2. Skärmar, monitorer och produkter med bildskärmar vars yta överstiger 100 cm².
3. Lampor.
4. Stor utrustning (med en yttre dimension på mer än 50 cm), däribland:
Hushållsapparater; utrustning för IT- och telekommunikation;
konsumentutrustning; belysningsarmaturer; utrustning för återgivning
av ljud eller bilder; musikutrustning; elektriska och elektroniska verktyg;
leksaker, fritids- och sportutrustning; medicintekniska produkter, övervaknings-och kontrollinstrument och automater, produkter för generering av elektrisk ström. Denna kategori inbegriper inte sådan utrustning
som inbegrips i kategorierna 1-3.
5. Liten utrustning (ingen yttre dimension överstiger 50 cm), däribland:
Hushållsapparater; konsumentutrustning; belysningsarmaturer;
utrustning för återgivning av ljud eller bilder; musikutrustning; elektriska och elektroniska verktyg; leksaker, fritids- och sportutrustning;
medicintekniskaprodukter; övervaknings- och kontrollinstrument och
automater, produkter för generering av elektrisk ström. Denna kategori
inbegriper inte sådan utrustning som inbegrips i kategorierna 1-3.
6. Liten IT- och telekommunikationsutrustning (ingen yttre dimension
överstiger 50 cm).

WEEE 2 UNDANTAG (UTÖVER BEFINTLIGA)
Följande fall omfattas inte av Open Scope:
a) Utrustning avsedd att sändas ut i rymden.
b) Storskaliga stationära industrverktyg.
c) Storskaliga fasta installationer, förutom utrustning som inte är särskilt
utformad och installerad som en del av dessa installationer.
d) Transportmedel för personer eller varor, förutom elektriska tvåhjuliga
fordon som inte är typgodkända.
e) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på
väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning.
f) Utrustning som särskilt utformats uteslutande för forsknings- och
utvecklingssyften och som endast görs tillgänglig mellan företag.
g) Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik, när sådana produkter förväntas bli smittosamma innan deras
livslängd är slut, och aktiva medicintekniska produkter för implantation.
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