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Vi på Au2mate fokuserar starkt på att leverera energioptimerade lösningar till våra 
kunder. Genom att effektivisera och optimera alla aspekter av produktionsanläggning-
arnas styrsystem kan man nå avsevärda besparingar, minimera avfall och energiför-
brukning och garantera en mer hållbar tillverkning.

FOKUS PÅ EKOLOGISKA KOLDIOXIDAVTRYCK

KLIMATVÄNLIGA LÖSNINGAR
För att garantera att processutrustningen utnyttjas så effektivt som möjligt baserar vi våra lösningar på 
den senaste tekniken inom Industri 4.0. Delar av denna teknik garanterar till exempel följande:
       · Fullständig spårbarhet för material och produkter
       · OEE-värden för att trimma och optimera processerna
       · Dataanalys för optimering och felsökning i komplexa processer
       · Fullständig rapportering och dokumentation av material- och energiförbrukningen
       · Optimering av produktspecifika toleranser med ny och förbättrad teknik för analys och mätningar  
         i produktionslinjen
Förutom verktygen i Industri 4.0 har Au2mate även uppgraderat många föråldrade styrsystem med stora 
kostnadsbesparingar som resultat för kunderna. Genom att vi använder nya förbättrade och strukturerade 
metoder för design och utveckling av programvaran ökar fabrikens totala effektivitet – helt utan några 
mekaniska uppgraderingar eller ändringar av själva anläggningen. 
I ett av dessa uppgraderingsprojekt kunde följande kostnadsminskningar bekräftas:
       · 20 % på el
       · 20 % på ånga
       · 20 % på isvatten
       · 30 % på vatten
       · 30 % på kemikalier

4 SNABBFAKTA OM AU2MATE A/S:
· Grundades i Danmark år 2001. Idag är det ett internationellt företag med kontor i många olika länder
· Ett tillväxtföretag – vi skapar mervärden för våra kunder genom bättre, billigare och snabbare lösningar av högsta kvalitet 
   för automatisering och IT
· Projektorienterade – vi har genomfört mer än 2 000 projekt: vi integrerar PLC, SCADA, MES och ERP i processanläggningar    
   över hela världen
· Vi levererar lösningar baserade på plattformar med öppna standarder och internationellt erkända metoder för 
   programvaruutveckling och projektledning

Au2mate utvecklar och levererar kompletta automatiseringslösningar med särskilt fokus 
på processoptimering och minimering av förlusterna, energiförbrukningen och koldiox-
idavtrycket. Våra lösningar är utformade för att ge hög användarvänlighet, driftsäkerhet 
och en optimal användning av tekniken inom Industri 4.0, allt för att säkra dina inves-
teringar. Vi erbjuder utbildningsprogram både för driftspersonal och tekniker på vårt 
utbildningscenter Au2mate Academy, och på vår kundtelefon får du kompetent support 
dygnet runt. Au2mate – din partner och leverantör av kvalitetslösningar garanterar att 
ditt processystem fungerar optimalt.

www.au2mate .se
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Au2mate levererar högkvalitativa lösningar för automatisering och 
industriell IT som främst är inriktade på processindustrin för livs-
medel och drycker. Vi tar hand om alla aspekter av automatiserings-
projektet från maskinvaran och processbeskrivningarna/designen 
till programvaran i alla delar av automatiseringen från PLC, HMI och 
SCADA till integrering av MES och ERP.

Au2mates lösningar för industriell IT/MES garanterar en komplett integration hela vägen från ERP 
ner till fabriksgolvet. Vi har löst mängder med olika uppdrag åt olika kunder både på hemmaplan 
och utomlands med fokus på områden som:
 · Utförande av produktionsorder
 · Produktionsplanering
 · Definitioner av material och produkter (recept)
 · Fullständig spårbarhet för material och produkter
 · OEE-lösningar
 · Batchrapporter
 · Dataanalys för anläggningsoptimering
Som en del av Industri 4.0 har Au2mate även utvecklat en mångsidig verktygslåda för att stötta 
digitaliseringen av processindustrin. I vårt produktutbud ingår bland annat:
 · Manufacturing Management System – MES-system
 · OEE-modul
 · Dokumentmodul
 · Modul för förstärkt verklighet (AR)

INDUSTRIELL IT

I ett typiskt projekt utvecklar vi (efter samtal med slutanvändarens tekniker och driftspersonal) 
detaljerade och högklassiga designdokument i enlighet med standarderna ISA S88 och S95.
När designen godkänts utvecklas programvaran med hjälp av Au2mates standardmässiga arki-
tektur och metoder. Innan implementeringsfasen påbörjas hos slutanvändaren görs en noggrann 
acceptansprovning på vårt kontor där kunden och den viktigaste driftspersonalen deltar. Accep-
tansprovningen utförs i Au2mates högteknologiska test- och simulationsmiljö med hjälp av stan-
dardförfaranden för provning och validering, innan programvaran släpps för att implementeras 
ute på plats.
Au2mate levererar både skräddarsydda helhetslösningar för att styra hela fabriker och indivi-
duella lösningar för enskilda produktionsavsnitt. Våra lösningar utvecklas för att klara av både 
projekt för helt nya anläggningar och för att uppgradera komplicerade automatiseringsplattformar 
i produktionsanläggningar som redan är i full gång.
Våra lösningar täcker in alla faser, från råvarumottagningen till förpackningsprocessen. Vi har 
lång och djupgående erfarenhet av att uppgradera automatiseringssystem under pågående drift.
Våra system baseras på plattformar från ledande leverantörer av PLC/SCADA-system, och de är 
specialdesignade så att de kan uppfylla kundernas individuella behov och krav.
Vårt omfattande programvarubibliotek innehåller färdiga och strukturerade programvarumoduler 
som är versionskontrollerade, fullständigt testade och garanterat funktionsdugliga.

AUTOMATISERINGSLÖSNINGAR

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
 · Spraytørking
 · Filtreringsanlegg
 · CIP og rengjøringsanlegg
 · Tank- og mikserstyring
 · Fermenteringsprosesser

EXPERTER PÅ PROCESSER

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

Au2mate Academy är ett kunskapscenter för automatisering inom mejeriindustrin där vi erbjuder 
undervisning och vidareutbildningar för chefer, driftspersonal och tekniker inom mejeriindustrin.
I utbildningen behandlas bland annat: automatiseringskoncept, instrumentering, PLC, SCADA och 
MES; utbildningen har utformats för att överensstämma med tillämpliga industristandarder och 
bästa praxis – inklusive S88 och S95.
Dessutom ingår utbildning och undervisning på Au2mate Academy som en integrerad del i projekt-
planen i större uppdrag och projekt.

Au2mates erfarna projektledare ser till att alla projekt specificeras, utvecklas och implementeras 
i nära samarbete med kunden/slutanvändaren.
Det är avgörande både för oss och för kunden att projektet kan avslutas inom den tidsram och 
budget som avtalats. Därför betraktar vi dokumentation, dialog och ömsesidigt förtroende som 
absolut avgörande för samarbetet.
Vi använder oss av en väl beprövad metod med fem väldefinierade faser som steg för steg tar både 
oss och kunden genom den komplicerade uppgiften att skapa ett system för processindustrin.

PROJEKTLEDNING

Driftsättning av styrsystem och fabriker ingår i vårt helhetslösningspaket.
Au2mate har mycket stor erfarenhet av driftsättningar från hela världen, och de ingår som en 
naturlig del i planeringen och implementeringen av processerna, hela vägen från I/O-testen, inklu-
sive torrtestning och våttestning, till första fasen av den kommersiella produktionen.
Utbildning och undervisning för teknikerna och driftspersonalen om hur systemet fungerar utgör 
en naturlig del av varje projekt och den genomförs dels på plats och dels i vårt utbildningscenter 
Au2mate Academy.

I/O-TEST OCH DRIFTSÄTTNING

Au2mate erbjuder ett komplett servicepaket till de system som Au2mate har utvecklat och leve-
rerat i samarbete med våra kunder.
Ett starkt team av kompetenta ingenjörer är tillgängligt dygnet runt som en första insatsstyrka 
som med stöd från hela Au2mate-teamet i ryggen kan garantera högsta och effektivast möjliga 
produktionstid i kundens processanläggningar.

24/7 
SERVICE

Au2mate levererar fullständiga automatiseringslösningar. Det innebär ofta att vi även levererar 
serverutrustningen, elcentraler, frekvensomformare, installationsmaterial plus hela elinstallatio-
nen.
Våra ingenjörer har omfattande kunskaper om EU:s maskindirektiv och olika standarder för elcen-
traler/kontrollpaneler och säkerhetsföreskrifter för installation, konstruktion och godkännande 
av styrsystem.
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