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Et af de produkter AVN teknik fremviser er mini-akuatoren
MLA (Motorised Lead Screw Actuator). Foto: AVN Teknik

Komprimeret til
én løsningspakke
Styreskabe, styresystemer og remote I/O’s præges af
voksende trend om komprimering af styreskabe, påpeger Festo
Festo fortæller om en voksende trend
mod mindre styreskabe. Denne trend
har de integreret i udviklingen af sine
produkter - og styresystemer, remote
I/O’s og ventilterminaler fra Festo er ingen undtagelser.
Det modulære styresystem CPX-E og
den universelle ventilterminal VTUG er
nu samlet i én løsningspakke, som fremvises af Festo på FoodTech d. 13.-15. november. Pakken består af et modulære
automationssystem CPX-E og en universel ventilterminal VTUG, og er mere
kompakt og omkostningseffektiv end
tidligere set, lyder det fra producenten.

Foto: Vikan

Det modulære styresystem CPX-E beskrives som et system til fabriks- og procesautomation. Det består af individuelle funktionsmoduler, der muliggør et
fleksibelt modulbaseret design. Afhængigt af modulkombinationen kan systemet således konfigureres som et rent remote I/O-system med busmodul eller
som et styresystem med PLC. CPX-E’s
særlige funktioner er dets hurtige signalbehandling og dets kompakte montage,
fortæller Festo.

Nytænker aktuator med hybridmotor
AVN Teknik fremviser ny mini-aktuator, der er bygget over hybrid stepmotor
Mini-aktuatoren MLA (Motorised Lead
screw Actuator) blev resultatet, da
Thomson’s ingeniører blev bedt om at
nytænke aktuatoren til at opfylde en
række forskellige faktorer og ønsker til
belastning og hastighed. Og det er dette

resultat, der bliver fremvist på standen,
når AVN Teknik deltager i FoodTech.
Den enkle udformning af mini-aktuatoren betyder ifølge producenten et reduceret antal komponenter, som også
påpeger, at det unikke motordesign re-

ducerer maskinkompleksiteten og montagetiden betydeligt.
Aktuatoren er bygget over en hybrid
stepmotor med en monteret lead screw i
rustfrit stål. Den roterende spindel fremdriver stemplet, hvilket fremkommer en

Festo A/S
J7316

Den internationale producent af hygiejniske
rengøringsløsninger er også med på FoodTech

Sani Membranes nye løsning kan
være et alternativ til engangsfiltre
og cross flow anlæg

re håndteringsartikler og viser på standen de nyeste teknologier, trends og løsninger inden for fødevarehygiejne og
teknologi.
”Vi glæder os til at byde alle besøgende
velkommen på Vikan standen, og til at
fremvise vores nye farver, samt andre
populære rengøringsrekvisitter som for
eksempel vore nye nylon skrabere eller
vores fejebakkesæt,” lyder det inden
messen fra Vikan.

Det modulære styresystem CPX-E og den universelle ventilterminal
VTUG er nu samlet i én
løsningspakke.
Foto: Festo A/S

Vikan
M9790

Fremviser to nye fotocelleserier
Sick er klar til FoodTech med to nye
fotocelleserier til krævende miljøer

Sick lancerer to nye fotocelleserier i rustfrit stål, G6V og GR18 Inox, som begge fremvises på
FoodTech 2018. Foto: Sick A/S

AVN Teknik
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Ny teknologi
til filtrering
giver pote

Vikan sætter farve på rengøringen
Vikan, som er blandt verdens førende
producent af hygiejniske rengøringsløsninger, kan opleves på dette års FoodTech-messe.
På Vikans stand får de besøgende mulighed for at opleve Vikans tre nye farver: limegrøn, grå og brun. Den danske
fødevareindustri har hermed ifølge Vikan mulighed for at udvide sine farvekodningsplaner, specifikt velegnede til
kompleks farvekodning i risikofyldte fødevareproduktioner. Derudover står Vikan klar med rådgivning om farvekodning af rengøringsrekvisitter og fødeva-

enkel metode til at opnå en præcis lineær
bevægelse, lyder det fra AVN Teknik.

Sensor intelligence virksomheden Sick
melder grønt flag til FoodTech-messen
2018.
Her lancerer Sick to nye fotocelleserier
i rustfrit stål, G6V og GR18 Inox til krævende washdown miljøer.
De nye fødevaresensorer er designet til
industrielle rengøringsmiljøer som produktion af mælk, udskæring af kød og filetering af fisk, lyder det fra producenten.
Serierne er testet efter interne teststandarder, fortæller Sick. De klarer højtryksspuling, påvirkning med 80 grader
varmt vand og damp. Her forhindres fugt
i at blive ”suget” ind i som følge af hastige
ændringer i varmepåvirkning og de er re-

sistente overfor de skrappeste syre- og
baseholdige rengøringsmidler og desinfektionsmidler.
Teknologien bag har allerede vist sit
værd i den danske industri, hvor mere
end 50.000 solgte rustfrie sensorer er
solgt på det danske marked.
De nye fotocelleserier fra producenten,
G6V og GR18 Inox, er derfor dedikerede
til opgaver, hvor der er behov for modstandsdygtige sensorer kombineret med
en standard industriel fotocelleteknologi.
Sick A/S
J7134

Foto: Expanite A/S

Styrker overflade

Sani Membranes ApS
M9674

En ny overfladehærdning fra Expanite mindsker slid og rivning
I de seneste måneder har Expanite
udviklet overfladehærdningsløsninger til pumpe- og ventilmarkedet. I disse industrier forekommer
ofte problemer med slid og rivning.
Ved høje temperaturer (langt over
300°C) eller korrosionsomgivelser,
kan konventionelle belægninger for
eksempel ikke anvendes.
Her fortæller Expanite, at de til
FoodTech fremviser en nyudviklet

diffusionsbaseret hærdningsteknologi, der kan anvendes på stort set
alle korrosionsbestandige legeringer.
Ifølge Expanite giver hærdningsteknologien en overfladehårdhed
på 900 til 1500 HV - på rustfrit stål,
Co- og mange Ni-baserede legeringer, hvilket giver en øget rivningsmodstand. Specielt på ventiler, der
anvendes i den kemiske industri

Sani Membranes har udviklet Vibro-L til udvikling af
MF og UF filtreringsprocesser.
Vibro-L er en 0,35 kvadratmeter benchtop løsning til
kontinuerlig mikro og ultrafiltrering i laboratoriet.
Det er et alternativ til alt fra engangsfiltre til sanitære
cross flow anlæg, fortæller Sani Membranes.
Løsningens teknologiske fordel er, at der i produktet
skabes den nødvendige renholdende turbulens på
overfladen af membranerne ved at vibrere membranelementet i forhold til mediet. Dette gør, at Vibro-L
kan køre kontinuerlige filtreringer på medier, hvor engangsfiltre og ’stirred cells’ hurtigt stoppes til, lyder
det fra producenten.
Med et membranareal på 0,35 m2 egner produktet
sig til kontinuere mikro- og ultrafiltreringsprocesser
på prøvestørrelser fra 1 liter og opad, fortæller Sani
Membranes, der demonstrerer produktet på stand
M9674 til FoodTech.

samt kraftværker, har rivning på de
bevægelige aksler tidligere givet
problemer. Ved brug af Expaniteteknologien på disse aksler øges rivningsmodstanden markant og dermed også ventilernes levetid, lyder
det fra materialespecialisten.
Mød dem på FoodTech
Expanite A/S
J7364

