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Fullt fokus på
framtiden och en
historia att vara stolt över
Energitrender

Industriella processer Norsk världsprodukt

Hur kan man minska energiförbrukningen och
bromsa utsläppen av växthusgaser? Idag pratar man gärna om sitt miljöarbete.

Med hjälp av produken TESS, som övervakar
uppvärmningsugnar, kan stålindustrin öka sina
vinster.

Läs mer på sidan 4

Läs mer på sidan 6
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Kvalitet och spårbarhet betyder allt när norska
Ragasco tillverkar gasbehållare för konsumenter
och bilindustrin.
Läs mer på sidan 8

L E DA R E

De bästa miljöåtgärderna
går det att tjäna pengar på
Miljö är hett. I hela industrisverige pågår ett intensivt arbete med att minska
utsläpp och höja verkningsgraden för att
producera mer men samtidigt förbruka
mindre. Det märks ända från de övergripande, strategiska politiska besluten ner
till hur tätt vi kan packa transistorer på
nanometernivå.
På Prevas befinner vi oss, sedan företaget grundades för 25 år sedan, mitt i
detta arbete. Då liksom nu handlar det
om att använda teknik och kunskap för
att jobba smartare och mer kostnadseffektivt. Men där det tidigare enbart var
plånboken som styrde har det tillkommit en helt ny medvetenhet om miljön
och hur vi påverkar den.

Undvik konstgjord andning

Med ökande miljömedvetenhet har det
tagits fram nya regler och förordningar
som styr en stor del av vardagen för
svensk och internationell industri. Det
är bra att våra politiker sätter upp och
påskyndar uppfyllandet av miljömål
men det gäller att de gör det med rätt
kunskap i grunden. Annars är risken att
det skapas åtgärder som kräver konstgjord andning i form av skattepengar.

Den sortens projekt och lösningar utan
egen finansiell livskraft blir istället återvändsgränder som bromsar utvecklingen av fungerande grön teknik.
Här har Prevas och andra med kunskap
ett viktigt uppdrag, nämligen att berätta
att tekniken finns och vad vi kan göra
med den. Både företag och beslutsfattare
som sätter upp regelverk behöver känna
till vilka möjligheter som finns och vad
som fungerar. För miljön, för ekonomin
och inte sällan för båda samtidigt.

Verktygslådan växer

Det är inte bara kundernas miljömedvetenhet som förändrats när vi tittar
tillbaka på vår tjugofemåriga historia.
Vår egen verktygslåda har utvecklats
enormt och blivit både mer kraftfull och
sofistikerad i takt med att tillgänglig datorkraft närmast exploderat. Från att för
25 år sedan jobbat med grundläggande
hårdvarunära programmering på VAX,
PDP och en och annan mikrodator sitter vi idag med kompetenta plattformar
med byggblock som vi anpassar och integrerar i kundernas processer. Modern
teknik låter oss också konsolidera data
från många håll för att hitta samband,

M2M
Kommunikation mellan olika maskiner
både i hemmen och i industrin, är en
stark framtida trend.

TECH

trends

Prevas har en stark produktportfölj med
industriella IT-system för spårbarhet,
kvalitetsuppföljning och logistikhantering. Exempel på fördelar i produktion
när maskiner pratar med varandra är att
man kan automatiskt upptäcka och spå-

ra kvalitetsproblem, effektivisera materialflöden i produktionen och byta reservdelar på maskiner i rätt tid. Prevas
är även ledande i Norden inom inbyggda system och de flesta av de produkter
som Prevas är med och utvecklar har ett
stort innehåll av kommunikationslösningar. Prevas ingår i Telias M2M partnerprogram.

Tekniktrender, inspiration och nyheter från Prevas AB

Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i
världsklass. Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är verksamt på nio
orter i Sverige; Göteborg, Lund, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och
Västerås, på två orter i Danmark; Köpenhamn och Århus samt på en ort i Norge; Oslo.
För mer information om Prevas gå in på

www.prevas.se
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samordna skilda delar av verksamheter
och skaffa det helhetsperspektiv som behövs för att ta rätt beslut i det allt snabbare affärsklimat vi befinner oss i idag.

Läs mer

Så vänd blad och läs om vad som händer hos Prevas och hos våra kunder!
Förhoppningsvis hittar du något intressant i vår mission om hur vi med teknisk
kompetens kan göra en insats till nytta
för både ekonomi och miljö.
Christer Ramebäck,
Affärsområdeschef Industrisystem
Prevas AB

Findus gröna
ärtor
Prevas har fått förtroendet att leverera
tre automations- och MES-projekt till
Findus i Bjuv i samband med moderniseringen av grönsaksfabriken.

Visste du att...
• med hjälp av standardsystem och egna
produkter effektiviserar Prevas kundernas produktion.
• Prevas leveranssäkerhet på över 90
procent av kundprojekt levererade i
tid, är väsentligt mycket bättre än
branschgenomsnittet.
• under 2010 kommer Prevas att starta
ett kontor med basen i Dubai, Förenade Arabemiraten och ett i Bangalore, Indien.
• Några av Prevas kundreferenser kan
läsas på www.prevas.se/referenser.

A f fä r s n y t t

Prevas tecknar ramavtal med Sandvik

Sandvik är en högteknologisk verkstadsskoncern med avancerade produkter
och har en världsledande position inom
utvalda områden. Ramavtalet avser ITprojekt och konsulttjänster inom hela
Sandvik-koncernen.
– Sandvik har under många år varit en

av Prevas största industrikunder. Vi är
mycket glada över att ha fått möjligheten
och förtroendet till fortsatt samarbete
med ett företag som Sandvik. Prevas långa erfarenhet av framgångsrika projektgenomföranden hjälper kunden att i sin
tur kunna erbjuda konkurrenskraftiga
lösningar i världsklass, säger Christer

Ramebäck affärsområdeschef Industrisystem på Prevas AB.
– För att på bästa sätt kunna hjälpa våra
kunder satsar vi på långsiktiga kundrelationer där även djup insikt och kunskap
i kundens verksamhet ingår, fortsätter
Christer Ramebäck.

Nya order på spårbarhetslösningar Stålindustrin
Prevas har fått flera nya order på Life med etikettering av läkemedel och medi- sparar 110GWH
Science produkten Snitcher Medical, en cintekniska instrument. Produkten är ett
produkt som förenklar märkningen av flexibelt print-on-demand-system som per år
medicinska produkter. Strängare krav på klarar allt från småskaliga behov till de
etiketthantering från läkemedelsföretagens kunder ökar behovet av Prevas
produkt. Med hjälp av etiketter innehållande information om artikelnummer,
utgångsdatum, batchnummer och ett
seriellt nummer, hoppas man kunna
förhindra att förfalskade läkemedel finns
i omlopp. Prevas produkt Snitcher Medical gör det enklare och säkrare att arbeta

krav stora automatiserade produktionsanläggningar ställer.
Exempel på företag som använder Prevas
Snitcher Medical är ALK-Abelló, AstraZeneca, Cambrex, Fresenius Kabi, Invitrogen Dynal, GE Health Care, Nobel
BioCare och Phadia.

Prevas/Invensys roadshow
Prevas och Invensys har tillsammans
besökt ett antal orter i Sverige på sin
roadshow. Stefan Eriksson från Invensys
berättade om den senaste versionen av
InTouch HMI-system från Wonderware
och en demonstration av programvaran
genomfördes av Rickard Norin från Prevas. Vidare visades möjligheterna med
”System Platform” från Wonderware. En
plattform att bygga automationssystem
från den lilla ”Stand alone” maskinen
till hela fabriken. På eftermiddagen presenterades MES (Manufacturing Execu-

tion System) och Roger Keller från Prevas berättade om vinster som kan göras
genom att investera i en MES-lösning.
För er som inte kunde delta så besöker vi
gärna er för en presentation av MES och/
eller System Platform.
För mer information om InTouch HMI
eller MES, kontakta Roger Keller på Pre
vas. Tel +46 21 - 360 19 00 eller maila på
roger.keller@prevas.se.
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Swerea MEFOS är ett forskningsinstitut för stål- och metallindustrin där de
flesta företag inom svensk stålindustri är medlemmar. Prevas är en av dem.
Medlemskapet i MEFOS ger Prevas
tillgång till det senaste inom tillämpad
forskning och spetskompetens inom området ståltillverkning med huvudfokus på
värmning och bearbetning. Utöver detta
ger det nära samarbetet med MEFOS
och andra medlemsföretag en god insyn
i kundernas verkliga problem och utmaningar, vilket möjliggör ett optimalt erbjudande för denna industri.
Tillsammans med MEFOS är Prevas aktiva i ett antal forskningsprojekt som
administreras av Jernkontoret och finansieras av både Statens Energimyndighet
och Vinnova. I dessa forskningsprojekt
spelar Prevas kunder en central roll
när det gäller att bistå med kompetens,
praktisk erfarenhet och anläggningar för
praktiska försök. Projekten som tillsammans skall resultera i energibesparing om
minst 110GWh per år för den nordiska
stålindustrin beräknas slutföras under
2011.

TREND

25 år av energieffektivisering,
i stor och liten
skala

Hur kan vi minska vår totala energiförbrukning och bromsa utsläppen av växthusgaser? Frågor som ställs allt oftare. Miljötänk är en av de dominerande
trenderna inom Prevas verksamhet. Prevas har under sin 25-åriga historia
levererat kunnande och kompetens till sina kunder och har ett finger med
i spelet där det ska sparas energi. Från kranstyrning i sopförbränningsanläggningar till design av morgondagens elektronik.
En som varit i branschen under hela resan
är Christer Ramebäck, affärsområdeschef
för Industrisystem på Prevas. Christer ser
både likheter och skillnader nu jämfört
med 25 år sedan:
– Mycket av det vi ska åstadkomma hand
lar fortfarande om samma sak. Det är optimering, effektivisering och kvalitetsfrågor.

Den stora skillnaden är verktygen som
idag är väldigt mycket mer sofistikerade
och kraftfulla. Istället för basautomation
och hårdvarunära programmering arbetar vi på en högre nivå med ”kompetenta
plattformar” som verktyg.
Även om det är ekonomi som styr så lyfts
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miljöaspekter allt oftare fram i de projekt
där Prevas deltar. På de senaste 5 till 10 år
har Christer sett en tydlig trend att företagen
gärna pratar om sitt miljöarbete och han
konstaterar att Prevas finns med på bred
front med framtagning av lågkonsumerande
produkter, miljövänligare energiproduktion
och sänkt energiförbrukning i industrin.

Stålindustrin
Ett exempel där förfinad styrning får stort
miljögenomslag är stålindustrin som med
sina stora volymer och många värmningsprocesser är mycket energikrävande. Här
hittar vi därför en av Prevas etablerade
produkter FOCS (Furnace Optimization
Control System) som har en mycket stark
ställning på den nordiska marknaden för
ugnsstyrning.

Robert Majanen, affärsenhetschef
på Prevas, berättar:
− Miljöpotentialen i den här produkten är väldigt stor även om det
är ekonomin som lockar främst. Vi
kan direkt sänka energiförbrukningen med 5 till 20 % jämfört med
en ugn med ett rudimentärt styrsystem samtidigt som vi höjer kvaliteten och minskar spillet.

Nu är siktet inställt
på en global marknad och inte minst
Kina där det tas
krafttag för miljön
och staten avsatt
stora summor för
modernisering av
industrin.

Smartare elproduktion hos Fortum i

Högdalen

Även i framställning av el- och värmeenergi
gäller det att tänka smart och ta tekniken
till hjälp för att sänka produktionskostnad
er och höja miljövänligheten. Till Fortums
sopförbränningsstation i Högdalen i södra
Stockholm har Prevas levererat intelligent
styrning av de traverser (kranar) som lyfter
sopor som ska brännas. Soporna lyfts från
den gigantiska bunkern på 10 x 60 meter till
de såkallade förbränningsfickorna där de eldas för att bli värme och elenergi. Tidigare
styrdes traverserna dygnet runt av varsin
operatör med utsikt över bunkern där sopbilarna tömmer sitt innehåll genom 12 portar.

slitage på utrusningen. Servicebehovet
har halverats tack vare den skonsammare körningen på automatik. Systemet känner också till vilken typ av
avfall (det finns tre klasser med olika
energiinnehåll) bilarna lastar av och var
i bunkern det finns bränsle till förbrän
ningen av de olika typerna. Därmed kan
matningen av råmaterial till förbränning
optimeras till en jämn och maximal effektiv drift.

Uppdraget att automatisera kranstyrningen
gick till Prevas där Göran Runquist som har
gedigen erfarenhet av PLC- och SCADAprogrammering blev ansvarig för uppdraget.

Skonsammare med
automation

Systemet bygger på en PLC (programmable logic computer, en kompakt dator för industriella tillämpningar) per kran och en master-PLC som
samordnar rörelserna. Varje kran är
också utrustad med ögon i form av en
laserscanner som hela tiden har koll
på avståndet ned till ytan i bunkern.
Systemet skapar alltså en tredimen
sionell bild av materialet i bunkern
och kranarna kan arbeta optimalt. När
kranen ska navigera från en punkt till
en annan så kan den sniffa lågt över
ytan istället för att göra onödiga lyft
som kostar tid och energi.
En följd av den automatiserade kr
anstyrningen är också ett minskat

Göran Runquist är nöjd:
− Systemet fungerar mycket bra och
det har tillkommit funktioner under
projektets gång. Just nu tittar vi på att
ersätta Profibus-kablaget till kranarna
med trådlös kommunikation. Då skulle
vi komma undan problemet med meka
niskt slitage som stör I/O-kommunika
tionen när kranarna rör på sig.

Smarta produkter drar lite ström
I andra änden av skalan med förbrukning
på mikrowatt snarare än megawatt finns
den miniatyriserade elektronik vi omger oss
med. Också här finns Prevas med siktet fast
inställt på att minska förbrukningen i alla
sina produktutvecklingsprojekt.
Rune Domsten är teknikchef på Prevas A/S
och har koll på vad som gäller i det lilla formatet:
− Extremt lågförbrukande standby och alltid
så kort tid som möjligt i aktivt läge är något
vi alltid strävar efter. Därför kan det löna sig
att exempelvis använda en radiokrets som
klarar 1 Mbit/s överföring även om det bara
är några tiotal byte som ska överföras varje
gång eftersom vi då klarar oss med ett par
millisekunders aktivitet.

Låg förbrukning betyder
också lång livslängd

Låg förbrukning betyder, förutom att man
hushåller med resurser, att det går att kon
struera små produkter med mycket lång livslängd. Detta öppnar upp för flera spännande
tillämpningar. Rune tar ett exempel som
känns aktuellt med tanke på alla rasade tak
rekordvintern 2010:
− Sensorer i byggelement som exempelvis
bärande balkar skulle kunna larma över radio om deformering eller fukt långt innan
situationen blir farlig. Med dagens teknik
skulle det vara relativt enkelt och billigt att
producera en liten autonom sensor med livslängd på 25 år.
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Kommande 25 år

Trots alla framsteg, kraftfulla och sofistik
erade hjälpmedel är det knappast någon risk
att det blir ont om jobb för Prevas. Tvärtom
menar Rune Domsten som är övertygad om
att allt mer intelligens i form av mikropro
cessorer kommer att byggas in, även i enkla
produkter som hushållsapparater för att ef
fektivisera och använda energin smartare.
Han får medhåll av Christer Ramebäck som
avslutar:
– Det finns fortfarande enorm potential, inte
minst när man börjar titta på helhetsbilder.
IT-stödsystem gör det möjligt att konsolidera information från flera källor. Då kan
man hitta nya vägar att arbeta för ytterligare
sänkt energiförbrukning och i förlängningen
bättre miljö.

TEKNIK

TESS
med koll på term
TESS, eller ”Temperature Estimation & Supervision System”som man läser ut
förkortningen, är ett verktyg som Prevas utvecklat för övervakning, kontroll
och korrigering av temperaturgivare i industriella processer. Den första skarpa tillämpningen är övervakning av termoelement i stålindustrins uppvärmningsugnar där vinsterna med förfinad temperaturkontroll är stora.
Att framställa stålprodukter är mycket
energikrävande. Material värms och kyls
i flera omgångar för att uppnå önskade
egenskaper, exempelvis vid framställning
av malmråvara i form av pellets, reduktion av järnmalmen till järn, omvärmning före valsning, värmebehandling och
kontrollerad kylning.
En typisk uppvärmningsugn är några
tiotals meter lång, flera meter bred och
indelad i zoner där värmen kan regleras. Stålämnen matas in i ena änden och
värms upp på sin väg genom ugnen för
att komma ut i andra änden, genomvärmda till en temperatur som lämpar
sig för vidare bearbetning som exempelvis valsning till plåt eller tråd.
Denna uppvärmning är en delikat avvägning mellan temperatur i varje zon
och dragningshastighet genom ugnen. Ju
noggrannare man kan styra processen,
desto bättre blir resultatet, spillet minskar samtidigt som energiförbrukningen
sänks. Prevas levererar sedan många år
tillbaka reglersystemet FOCS (Furnace

Optimization Control System) som är ledande på marknaden för ugnsstyrning.

Med TESS behöver ugnarna
aldrig stå stilla
FOCS övervakar temperaturen i ugnarna
via ett antal givare, termoelement, strategiskt utplacerade i de olika zonerna.
Korrekta värden från dessa är av yttersta
vikt för att FOCS ska fungera optimalt.
För att höja kvaliteten på indata samt
detektera felkällor har Prevas nu lanserat TESS, ”Temperature Estimation &
Supervision System”.
TESS bygger på lika delar praktisk erfarenhet, teoretisk matematik- och
statistikkompetens och konkret programmeringskunnande. Signalerna från
termoelementen i exempelvis en stålverksugn är samvariata och denna samvarians går att beskriva med statistiska
beräkningar. TESS bygger helt enkelt en
modell för vad varje individuellt termoelement bör ge för signal i ett givet ögonblick baserat på indata från angränsande
givare. Så snart modellen invalideras av
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faktiska mätdata, det vill säga att signalen från ett termoelement avviker från
den förväntade, så ges ett larm till operatören. Signalen från det felaktiga termoelementet kan också återskapas av
TESS i väntan på att det underliggande
felet åtgärdas. På så vis kan ugnen arbeta
vidare med fortsatt hög precision.

Ett komplement till FOCS
TESS utgör ett komplement eller tillägg
till FOCS och liksom FOCS är TESS
mycket anpassningsbar efter varje kunds
specifika behov och miljö. Varje projekt inleds med en förstudie och sedan
en period då modellen byggs efter faktiska produktionsdata. Man kan säga att
TESS lär sig normalförhållandet och hur
de olika insignalerna samvarierar. Flera
modeller med olika kombinationer av
termoelement kan byggas och man bestämmer tröskelvärden för hur mycket
modellen får avvika innan TESS larmar
om ett fel.
De förbättrade temperaturdata som
TESS tillhandahåller används som (ett

“Utöver den förfinade temperaturövervakningen har TESS möjlighet
att dramatiskt minska underhållskostnaderna för termoelement.”
Robert Majanen, Prevas AB

rmoelementen
av flera) villkor i FOCS när den räknar
fram börvärden till nivå-1-systemen som
styr ugnens värmekällor. Allt för att uppvärmningen av varje enskilt ämne ska
ligga så nära den teoretiska idealkurvan
för maximal kvalitet och produktivitet.

duktion. Dessa kunder får ofta och regelbundet gå runt och kontrollmäta varje
termoelement mot ett certifierat ”master” termoelement. Med TESS kan denna
kontrollverksamhet minskas dramatiskt
vilket leder till minskade kostnader.

En betydande besparingspotential

Framtagen i ett fruktsamt
samarbete med industrin

Utöver den förfinade temperaturövervakningen har TESS möjlighet att dramatiskt minska kostnaderna för nya
termoelement. Utan feldetektering har
standardmodellen i stålindustrin varit
att byta ut samtliga termoelement i en
ugn med jämna mellanrum, ibland så
ofta som fyra gånger per år, för att bibehålla korrekt funktion och tillräcklig
precision. Med en ungefärlig kostnad på
10 000 kronor per element och uppemot
ett femtiotal per ugn är det en betydande
utgiftspost.
Med TESS installerat kan verket överge
den modellen och istället byta enskilda
termoelement först när de verkligen fallerar. Även själva bytesprocessen blir
enklare eftersom TESS underlättar montering och kalibreringen av det nya termoelementet.
Ytterligare möjligheter att spara pengar
finns i de verksamheter som ställer extremt höga krav på att bevisa att man
har haft vissa temperaturer under pro-

En viktig komponent i tillkomsten av
TESS är Prevas engagemang i ett flertal
forskningsprojekt samordnade av den
svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. Projekten finansieras
av Statens Energimyndighet samt Vinnova och utförs i samarbete med industrin
och stålforskningsinstitutet Swerea-MEFOS, i vilket även Prevas är medlem.
Prevas får god inblick i industrins behov
och tillgång till erfarenhet, data och försöksmiljöer som gör det möjligt att ta
fram produkter som svarar väl mot de
krav som industrin ställer i sin ständiga
strävan att optimera processer, minska
mängden spill och sänka energiförbrukningen.
Denna strävan är förstås global och gäller inte bara stålindustrin. Det är en stor
potentiell marknad som nu öppnar sig
för TESS och Prevas.
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Faktaruta Termoelement:

Termoelement (thermo couple på engelska) är en typ av temperaturgivare som
bygger på fenomenet att det uppstår
en elektrisk spänning mellan ändarna
i en metalltråd om de befinner sig i
olika temperatur. Spänningens storlek
är olika för olika metaller. Genom att
kombinera två trådar av olika material och låta dem ha elektrisk kontakt i
mätpunkten uppstår en mätbar skillnad
i den andra (kalla) änden.
Termoelement finns i en lång rad olika
metallkombinationer lämpliga för olika temperaturintervall. Den vanligast
förekommande typen av termoelement
är trådtermoelement av typen K. De består av två ledare: Chromel (en nickelkrom legering) och Alumel (en nickelaluminium legering).
Källa: Wikipedia.org

Kontakt:

För mer information om TESS, kontakta
Robert Majanen på Prevas, robert.majanenn@prevas.se eller ring 021-360 19 00.

CA S E

Gas i plast
– norsk världsprodukt
Mercedes kallar lösningen för ”fantastisk”

Kvalitet och spårbarhet betyder allt när norska Ragasco
tillverkar gasbehållare för
konsumenter och bilindustri.
Tillverkningen pågår dygnet
runt där produktionsstopp
och behållare som faller utanför toleranserna kan bli
dyrbara affärer. Prevas datainsamlingssystem håller noggrann kontroll på alla produkters parametrar.
Ragasco AS i Raufoss har 110 anställda
och är den ledande aktören på den europeiska marknaden inom utveckling och
tillverkning av gasbehållare i en komposit av plast, glas- och kolfiber. De behövde
ett produktionsrapporteringssystem för
övervakning av kvalitet och effektivitet,
för att få en spårbar och kostnadseffektiv produktion. Prevas kallades in och
löste problemet med ett datainsamlingssystem baserat på Wonderware System
Platform.
Tom Madsen, CFO
på Ragasco, berättar:
– Fabriken i Raufoss är högautomatiserad och går dygnet runt, året runt.
Produktionen
av
LPG-flaskor (gasol)
ligger på 1,4 miljoner per år och de köps av gasleverantörer

som Statoil, Aga, BP med flera. Kunderna har stort förtroende för kvalitets- och
spårbarhetskontrollen som utförs med
hjälp av Prevas datainsamlingssystem.
När fabriken öppnades 2001 behövde vi
en applikation för att göra produkterna
spårbara. Myndigheterna kräver att vi vet
var varenda flaska är tillverkad, såld med
mera. Därför ges varje flaska ett unikt
ID-nummer som kopplas till en produktionslogg och på så sätt vet systemen exakt var alla produkter finns i anläggningen. Dessutom använder man tekniken till
att kontrollera produkten vid alla steg i
fabriken. I varje steg finns övre och undre
gränsvärden på exempelvis vikt och läckning och de produkter som inte klarar
kraven, sorteras automatiskt bort.
Prevas har varit med oss från början med
programvara och tillverkningslogik. Vi
är till hundra procent beroende av att
applikationen fungerar. Och det gör den,
även om Prevas har fått träda in då och
då och göra ”hälsoundersökningar” av
sitt system.
En mindre del av Ragascos flaskor är
avsedda för cng (compressed natural
gas) drivna bilar och en av kunderna är
Mercedes-Benz som använder dem i sina
B-klass bilar. Plastflaskor är betydligt lättare än gängse stålflaskor och Mercedes
kallar lösningen för ”fantastisk”.
Geir Jåsund, Prevas norske VD, fortsätter:
– Myndigheternas krav är mycket hårda och kraven på spårbarhet likaså. Vi
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har byggt ett system av standardobjekt,
baserat
på
utvecklingsplattformen
Wonderware från Invensys Operations
Management. Det är en produktfamilj
som är vanlig inom produktionsföretag
för styrning av tillverkningen.
Morten Becker Eriksen, systemutvecklare på Prevas i Oslo, har konstruerat hela
systemet i Wonderware:
– Systemet används nästan huvudsakligen för datafångst och vi är tvungna att
ha godkänt produktionsdata för varenda
flaska, som sedan kopplas till ID-numret.
Behållarna läcktestas i flera stationer och
genomlyses och synas med kamera för att
man ska hitta eventuella interna fel. Applikationen har hittills körts på tre äldre
servrar, men just nu håller vi på att byta
dem mot två nya som ska kunna ersätta
varandra redundant, allt för att hålla
drifttiderna uppe. Dessutom körs rapportering och webbtjänster på en tredje
maskin.
– Prevas har varit mycket tillmötesgående under alla dygnets timmar, jobbar bra
och har svarat upp mot alla våra krav.
De har löst våra problem på ett bra sätt
och är en leverantör vi kunnat lita på under de tio år vi samarbetat, avslutar Tom
Madsen.
Läs mer på www.ragasco.com.

