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Maskinbygger sparer tid med SoMachinesoftware
Danske Unimec A/S bruger platform fra Schneider Electric til ny generation af
maskiner. Stort bibliotek med standard funktionsblokke letter arbejdet hos den
jyske maskinbygger.
Standardiserede komponenter og funktioner kan sagtens gå hånd i hånd med
meget specifikke løsninger, der er individuelt tilpasset hver enkelt kundes
unikke behov. Men det kræver en robust platform med både hardware og
software, som er udviklet netop til at imødekomme vidt forskellige behov.
Derfor har maskinbyggeren Unimec A/S i Randers valgt Schneider Electric
som samlet leverandør af linearføringer, servodrev, PLC, HMI-panel og

softwaren SoMachine. Det gør Unimec i stand til at holde sine egne
omkostninger på et rimeligt niveau, forkorte udviklingstiden, minimere
risikoen for fejl - og ikke mindst levere den færdige maskine til slutkunden til
en konkurrencedygtig pris.
- Som udvikler og maskinbygger tilfører vi den største værdi i den del af
arbejdet, der har med den meget kundespecifikke del af hver maskine at gøre.
Men mange maskiner er i bund og grund ret ens når det gælder de mere
basale dele af mekanikken og teknologien bag, og der er jo som bekendt
ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen og igen, forklarer direktør
Henrik Lund Andersen fra Unimec A/S.
Virksomheden har derfor udviklet en standardplatform til at bygge en serie
nye maskiner på en mere lønsom måde. Den er baseret på X-, Y- og Z-akse og
har fået navnet Koordinat. Hertil skal blot tilføjes fx -svejser, -samler,
-opsamler eller noget helt andet.
Funktionsblokke letter arbejdet
En væsentlig faktor i udviklingsarbejdet er SoMachine - Schneider Electrics
software til maskinstyring, som spiller perfekt sammen med alle
komponenter i maskinen, fra HMI-panel til servodrev og PLC. SoMachine
indeholder et omfattende bibliotek med standard funktionsblokke, som gør
det nemt for maskinbyggeren at implementere en lang række funktioner i
maskinen uden tidskrævende programmeringsarbejde.
Det er noget, maskinmester Mads Nørregaard fra Unimec A/S nikker
genkendende til:
- Da vi byggede den første maskine på vores nye standardplatform var
SoMachine nyt for mig. Men det viste sig hurtigt, at det er meget nemt at
komme i gang med. Biblioteket med funktionsblokke letter virkelig arbejdet,
så vi har sparet en hel del tid i programmeringsfasen, siger Mads Nørregaard.
Han mener, at SoMachine er en solid og gennemarbejdet software-platform,
som giver programmøren mere transparens i projektet, fordi SoMachine
omfatter alle maskinens komponenter og sikrer det optimale samspil mellem
dem.
Samlede løsninger er den rigtige vej

SoMachine er en del af Schneider Electrics maskinbyggerkoncept,
MachineStruxure. Navnet dækker over et samlet og gennemtænkt tilbud med
et klart mål: At lette maskinbyggernes arbejde.
- Jeg er overbevist om, at en sammenhængende software- og
hardwareplatform er den rigtige vej at gå. Især når man bygger en standalone maskine, der i sig selv udgør en komplet løsning, siger Mads
Nørregaard.
Direktør Henrik Lund Andersen tilføjer, at Unimec lægger vægt på "one stop
shopping" hos en anerkendt producent med god support:
- Det er en vigtig faktor for os, at vi får hele løsningen fra én leverandør, som
har mange års erfaring i markedet, og som kan yde den nødvendige support
hurtigt. Hvis noget skulle gå galt, skal vi kun henvende os ét sted for at få
hjælp, siger han.
Under MachineStruxure-paraplyen finder man også Lexium linearføringer,
servodrev, frekvensomformere, I/O, sikkerhedskomponenter, PLC'er og
Magelis HMI-paneler med tilhørende Vijeo Designer software til design af
brugerfladen. Produkter, som også indgår i Unimecs nye Koordinat-maskiner.
Fakta
Løsningen hos Unimec A/S:
•
•
•

Lexium X-Y-Z portalsystem med færdigsamlede mekaniske
føringer og Lexium 32 servosystem
Magelis GTO 10,4" operatørpanel
Modicon M258-controller

Fordele:
•
•
•
•
•

Standard funktionsblokke i SoMachine letter programmeringen
Kortere udviklingstid
Fuld transparens gennem hele projektet
Færdigsamlede linearføringer sparer tid og mindsker risikoen for
fejl
Global leverandør med hurtig og effektiv support

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de
over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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