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PROSESSAUTOMATISERING OG 
INDUSTRIELL IT

  

Au2mate utvikler og leverer komplette automatiseringsløsninger med fokus på optimali-
sering av prosesser og minimering av svinn, energiforbruk og klimaavtrykk. Våre løsninger 
er designet med fokus på høy brukervennlighet, driftssikkerhet og optimal utnyttelse av 
Industri 4.0-teknologier for å sikre din investering. Vi kan tilby opplæringsprogrammer 
for både driftsoperatører og teknikere ved vårt kurssenter, Au2mate Academy, og kompe-
tent support via vår 24/7 Hotline. Au2mate – din partner og leverandør av kvalitetsløsnin-
ger og garantist for optimal drift av prosessanlegget ditt.

4 RASKE FAKTA OM AU2MATE A/S:
· Etablert i Danmark i 2001. Er i dag et internasjonalt selskap med kontorer i en rekke land
· Vekstselskap – leverer høy verdi til kundene gjennom bedre, billigere og raskere automatiserings- og IT-løsninger 
   i førsteklasses kvalitet
· Prosjektorientert – har levert mer enn 2000 prosjekter: PLC-, SCADA-, MES- og ERP-integrasjon for prosessanlegg 
   over hele verden
· Leverer løsninger som bygger på åpne plattformstandarder og internasjonalt anerkjente metoder for software-utvikling 
   og prosjektstyring

Løsningene våre bygger på de seneste Industri 4.0-teknologiene for å sikre mest mulig effektiv utnyttelse 
av prosessutstyret. Elementer i disse teknologiene sørger f.eks. for:
       · Full sporbarhet av materialer og produkter
       · OEE-målinger for å justere og optimalisere prosessen
       · Dataanalyse for optimalisering og feilsøking i komplekse prosesser
       · Full rapportering og dokumentasjon av material- og energiforbruk
       · Optimalisering av produktspesifikke toleranser ved hjelp av nye og forbedrede teknologier for 
         in-line målinger og analyser
Ved siden av verktøyene i Industri 4.0 har Au2mate oppdatert mange utdaterte systemer, som har resul-
tert i store kostnadsreduksjoner for kundene. Ved å tilføre nye, forbedrede og strukturerte metoder for 
design og utvikling av software, øker effektiviteten i hele anlegget, helt uten mekaniske oppgraderinger 
eller endringer av anlegget.
I ett av disse oppgraderingsprosjektene ble det bekreftet kostnadsreduksjoner med:
       · 20 % på elektrisitet
       · 20 % på damp
       · 20 % på isvann
       · 30 % på vann
       · 30 % på kjemikalier

KLIMAVENNLIGE LØSNINGER

Au2mate har stort fokus på å gi kundene energioptimaliserte løsninger.
Ved effektivisering og optimalisering av alle aspekter ved styresystemet i produksjons-
anlegget er det mulig å oppnå betydelige besparelser og minimere svinn og energifor-
bruk, for å sørge for en mer bærekraftig produksjon.

FOKUS PÅ ØKOLOGISK KLIMAAVTRYKK
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Au2mate leverer høykvalitets automatiseringsløsninger og industri-
ell IT, hovedsaklig rettet mot prosessindustrien i segmentet mat og 
drikke. Vi håndterer alle aspekter i automatiseringsprosjekter fra 
hardware, prosessbeskrivelser/design og software i alle automatise-
ringssegmenter fra PLC, HMI og SCADA til MES og ERP-integrasjon.

Au2mate Academy er et kunnskapssenter i meieriautomatisering som tilbyr opplæring og trening 
av ledere, operatører og teknikere innen meieribransjen.
Opplæringen omfatter bl.a. automatiseringskonsepter, instrumentering, PLC, SCADA og MES  
bygget opp etter gjeldende industristandarder og beste praksis, herunder S88 og S95.
Opplæring og trening på Au2mate Academy er dessuten en integrert del av prosjektplanen på 
større oppgaver og prosjekter.

Au2mates erfarne prosjektledere sørger for at alle prosjekter spesifiseres, utvikles og gjennom- 
føres i nært samarbeid med kunde/sluttbruker.
Det er avgjørende for oss – og for kunden – at prosjektet kan gjennomføres innenfor de avtalte 
tids- og prisrammene. Derfor er dokumentasjon, dialog og gjensidig tillit essensielle verdier for 
oss.
Vi arbeider med en velprøvd metode med fem veldefinerte faser som trinn for trinn fører kunder 
og oss gjennom den komplekse oppgaven det er å sette opp et systemanlegg for prosessindustrien

PROSJEKTSTYRING

Oppstart av styresystem og anlegg inngår som en integrert del av vår totale løsningspakke.
Au2mate har stor erfaring med oppstartsprosesser over hele verden og deltar naturlig i plan-
legging og gjennomføring av prosessen fra I/O-test, tørr- og våttesting og den første fasen med 
kommersiell produksjon.
Trening i systemet og opplæring av operatører og teknikere inngår som en naturlig del av et  
prosjekt, dels i anlegget og dels på vårt treningssenter, Au2mate Academy.

I/O TEST OG OPPSTART

Au2mate tilbyr en komplett servicepakke for systemene som Au2mate har utviklet og levert  
i samarbeid med våre kunder.
Et sterkt team av dyktige 24/7-ingeniører som første instans, kombinert med full oppbakking fra 
resten av Au2mate-teamet sørger for den maksimale og mest effektive oppetiden på kundenes 
prosessanlegg.

24/7 
SERVICE

Au2mate leverer totale automatiseringsløsninger. Dette innebærer ofte leveranse av serverutstyr, 
el-tavler, frekvensomformere, installasjonsmaterialer og hele den elektriske installasjonen.
Våre ingeniører har inngående kunnskap om maskindirektiver og standarder angående tavledesign 
og sikkerhetskrav i forbindelse med installasjon, oppbygging og godkjenning av styresystemer.

HARDWARE 

Au2mate sine industrielle IT-/MES-løsninger sørger for en komplett integrasjon fra ERP til pro-
duksjonen. Vi har gjennomført en lang rekke oppgaver for kunder i inn- og utland med fokus på 
f.eks.:
 · Avvikling av arbeidsordrer
 · Produksjonsplanlegging
 · Materiale- og produktdefinisjoner (resepter)
 · Full sporbarhet for materialer og produkter
 · OEE-løsninger
 · Batch-rapportering
 · Dataanalyse for anleggsoptimalisering
Som en del av Industri 4.0 har Au2mate også utviklet en allsidig verktøykasse for å bistå digita-
liseringen av prosessindustrien. Våre produkter består bl.a. av:
 · Manufacturing Management System – MES system
 · OEE Modul
 · Document Modul
 · AR Modul

INDUSTRIELL IT

I typiske prosjekter, og basert på intervjuer med teknikere og driftsoperatører hos sluttbrukeren, 
utvikler vi designdokumenter (høyt nivå og detaljert) som bygger på ISA S88- og S95-standarder.
Softwaren er utviklet basert på godkjent design og ved bruk av Au2mates standard software 
rammeverk og metodikk. I forkant av gjennomføringsfasen hos sluttkunden foretar vi en grundig 
FAT-test ved vårt kontor, sammen med kunden og nøkkelpersoner hos sluttbrukeren. FAT-testen 
utføres i Au2mates høyteknologiske test- og simuleringsmiljø iht. standard prosedyrer for testing 
og godkjenning, før softwaren slippes for implementering i selve anlegget.
Au2mate leverer både kundetilpassede totalløsninger for styring av hele fabrikker og løsninger 
for enkelte prosessavsnitt. Våre løsninger er utviklet for å håndtere både helt nye prosjekter og 
kompliserte oppgraderinger av automatiseringsplattformer i produksjonsanlegg i full drift.
Våre løsninger dekker alle faser fra mottak av råmaterialer til pakking. Vi har inngående erfaring 
med å oppgradere automatiseringssystemer mens anlegget er i drift.
Våre systemer bygger på plattformer fra ledende leverandører av PLC-/SCADA-systemer og er 
designet i nøye samsvar med den enkelte kundes ønsker og behov.
Vårt omfattende softwarebibliotek inneholder ferdig strukturerte softwaremoduler som er ver-
sjonstyrte, veltestede og garantert funksjonelle.

AUTOMATISERINGSLØSNINGER

Gjennom flere enn 2000 gjennomførte prosjekter har Au2mate bygget opp en solid kompetanse 
rundt prosessene i de bransjene vi betjener. I tillegg til automatiseringsdelen er teamet vårt av 
ingeniører og eksperter også en sterk partner i design- og avklaringsfasen innen prosesser, f.eks.:
 · Pasteurisering
 · Evaporering
 · Inndamping
 · Filtreringsanlegg
 · CIP og rengjøringsanlegg
 · Tank- og mikserstyring
 · Fermenteringsprosesser

PROSESSKOMPETANSE

 · Ysterier og tilknyttede prosesser
 · Kjøle og ventilasjonssystemer
 · Kjeler-/varmeanlegg
 · Håndtering av serviceinstallasjoner
 · Kjøtt- og dyrefôranlegg
 · Farmasøytiske anlegg


