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Ny diagnostisk software 

På listen over de enkleste bussystemer i verden har AS-Interface ubestridt besat før-
stepladsen i lang tid. Med den nye diagnostiske software fra Bihl+Wiedemann er ar-
bejdet med AS-i nu blevet endnu nemmere: Dette enkle værktøj overvåger løbende 
hele netværkets tilstand, og når der er et problem giver det konkrete anbefalinger til 
afhjælpning ved et tryk på en knap. Dette gør det muligt hurtigt at løse et eventuelt 
problem selv for ikke-specialister. 

Ikke fordi det er en nøjagtig analogi, men 
sammenligningen med det indbyggede 
computersystem i en moderne, højtek-
nologisk bil er nærliggende, og giver 
et nyttigt udgangspunkt for at forstå, 
hvad den nye diagnostiske software fra  
Bihl+Wiedemann kan gøre inden for 
AS-Interface-netværk. Ved første øjekast 
gør de begge de samme ting: de styrer 
funktioner og interaktioner af alle de til-

sluttede elektroniske komponenter. Når 
alt kører fint, giver de tommelfingren op. 
Når det ikke er tilfældet, fortæller de dig, 
hvor problemet er.

Den indlysende effekt for brugeren er 
derfor næsten identisk: begge værktøjer 
gør selv komplekse systemer håndterbare 
for ikke-specialister. De teknologiske pro-
cesser for tilstandsovervågningen kører 

i baggrunden, og de beskeder brugeren 
modtager, er formuleret tydeligt og kan 
ikke misforstås. I den ideelle situation, 
som selvfølgelig bør være den normale 
situation, meddeler de, at alt er OK. Ale-
ne dette kan ses som en stor fordel for 
de fleste brugere: den gode følelse af, at 
alt er blevet kontrolleret og fundet i or-
den. Og selv når der er et problem, er der 
konkrete meddelelser og ingen indviklede 

AS-INTERFACE DIAGNOSTISK
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forklaringer. “Hvad brugeren ønsker, er 
ikke den diagnostiske information i sig 
selv. Det han gerne vil vide, er hvad han 
skal gøre lige nu for at eliminere proble-
met,” siger adm. direktør Jochen Bihl,  
Bihl+Wiedemann GmbH.

Den elektroniske AS-i tilstandsvejleder 
skaber ny frihed for brugeren.
Ved andet øjekast afsløres det dog tyde-
ligt, at der selvfølgelig er visse forskelle 
mellem en computer og en diagnostisk 
software. Mens automobilversionen sen-
der sin chauffør på værksted selv med tri-
vielle defekter, giver den elektroniske AS-i 

tilstandsvejleder meget specifikke forslag 
til at eliminere problemet - eksempelvis 
hvilken slave, der skal udskiftes for at 
systemet kan komme i gang igen. “Selv-
følgelig kan vores software i sig selv ikke 
løse problemet,” bemærker Jochen Bihl. 
“Men det kan foreslå handlinger, som 
selv ikke-specialister kan forstå og ofte 
selv udføre.”

Inden for industriel automatisering og 
procesautomatisering betyder det en 
helt ny grad af frihed ved planlægning 
af, hvor der skal indsættes operatører. I 
den daglige produktion har det længe væ-
ret kendt, at systemets enkelhed gør det 
muligt for maskinoperatører uden særlig 
AS-i-know-how at betjene AS-Interfa-
ce-netværk. Takket være det nye diagno-
seprogram kan de samme medarbejdere 
nu afhjælpe mindre fejl uden hjælp fra 

ekspertkollegaer. Og for de producerende 
virksomheder, der indtil nu ikke er gået 
over til denne busteknologi fordi de ikke 
har haft uddannede specialister, er denne 
sidste forhindring for en effektiv fremtid 
uden forældet parallelfortrådning nu eli-
mineret.

Men den nye diagnostiske software kan 
meget mere: den registrerer ikke kun, 
at en slave har fejlet, den fortæller også 
hvorfor. Her er et eksempel fra virkelig-
heden - som det skete for en mange-
årig Bihl+Wiedemann kunde: Efter at 
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Den elektroniske AS-i til-
standsvejleder skaber ny fri-
hed for brugeren. 

Den nye diagnostiske soft-
ware yder værdifuld service 
selv ved mere komplekse pro-
blemer 



kan måle, kontinuerligt blevet udvidet på 
den mest omkostningseffektive måde. 
”Dataene var der allerede”, siger Jochen 
Bihl. ”Det var udelukkende et spørgsmål 
om at designe en intelligent, brugernær 
software, der kunne behandle alle disse 
oplysninger på en måde, som gavner bru-
geren mest”.

Men dette betyder selvfølgelig ikke, at 
udviklingen er slut. Bihl+Wiedemann er 
kommet langt i retning af at realisere de-
res vision, men der endnu et stykke vej 
til målet, understreger Jochen Bihl. ”Det 
sker ikke før en kunde siger til mig: ”Jeg 
har i lang tid været taknemmelig for jeres 
tekniske support, men i realiteten kan I 
lukke denne afdeling, for nu er der ikke 
et eneste problem, som jeg ikke selv kan 
løse ved hjælp af jeres diagnostiske soft-
ware.” Men der er stadig et stykke arbej-
de, der skal gøres, før vi når frem til det 
punkt.”
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en sikkerhedsenhed uden nogen umid-
delbar grund holdt op med at fungere, 
blev en bestemt slave identificeret som 
årsagen til problemet. Men efter en ud-
skiftning vedblev problemet at opstå. 
Ved hjælp af den tekniske support hos  
Bihl+Wiedemann kunne brugeren ved 
hjælp af fejlhistorikken hurtigt konstate-
re, at den egentlige årsag til afbrydelsen 
ikke var en defekt slave, men sporadiske 
jordfejl. Disse kunne straks afhjælpes, 
og systemet fungerede fint igen. “Vores 
mål med vor nyudvikling er, at vores nye 
diagnostiske software skal gøre dette af 
sig selv,” siger Jochen Bihl. “Den opdager 
således, at en slave har svigtet, og at der 
samtidig er en jordfejl - og drager den lo-
giske konklusion, at den ene var årsag til 
den anden.”

Men selv når sammenhængene er langt 
mere komplekse, giver den nye diagno-
stiske software værdifuld hjælp til fejlfin-

ding. Den gemmer permanent alle diag-
nostiske data for hver enhed i op til 24 
timer. Baseret på disse oplysninger og 
baseret på de rå data fra måleloggen, er 
det normalt nemt for den tekniske support 
hos Bihl+Wiedemann at finde ind til ker-
nen af problemerne og hurtigt hjælpe di-
rekte på telefonen - uden at kunden skal 
vente på, at en tekniker fysisk skal rejse 
til skadestedet.

Udviklingen af denne diagnostiske soft-
ware med væsentligt øget ydelse, som 
er unik for hele automationssektoren, 
var ”bare” den logiske videreudvikling af 
en strategi, der er blevet forfulgt i åre-
vis. Med hver nye Gateway-generation 
er mængden af værdier, som enhederne 

Data var der allerede, den intelli-
gente, brugernære software mak-
simerer deres anvendelighed
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Diagnostisk software fra Bihl+Wiedemann

n  Analyse af standardinformation som elektronisk overvågning af spænding, strøm og symmetri samt   
 konfiguration, perifere enheder og telegramfejl
n  Yderligere analyse af AS-i Safety at Work ved hjælp af diagnostik af de sikre indgange og sikre 
 kodesekvenser samt de sikre udgange og Safe Link-forbindelserne
n  Aflæsning af den diagnostiske buffer
n  Differentiering af jordfejl
n  Pop-up vindue med specifikke informationer og løsningsforslag tilbyder direkte ”hjælp til selvhjælp” 
 i forbindelse med fejl, der opstår under testen
n  Dokumentation af AS-i-installationen (af AS-i Gateway inklusive alle AS-i-netværk og alle   
 tilsluttede slaver)
n  Indlæsningstid mellem et minut og 24 timer er mulig
n  Automatisk start af den diagnostike software ved hjælp af parametre i PLC er mulig
n  Automatisk dannelse af en detaljeret testrapport til direkte visning som PDF er mulig
n  Mulighed for at få yderligere support fra de tekniske eksperter hos Bihl+Wiedemann ved at sende 
  alle relevante systemoplysninger direkte ved et tryk på en knap

AS-INTERFACE DIAGNOSTISK



Interview med Jan Melter, marketingschef hos Bihl+Wiedemann 

Bihl+Wiedemann begyndte allerede i september 2014 
- længe før deres største konkurrenter - at opbygge 
webshops for kunder over hele verden. Marketingschef 
Jan Melter talte med AS-I MASTER NEWS om vigtige 
milepæle, utrolige salgsstigninger, håndtering af han-
delsembargoen - og elefanter i den afrikanske regn-
skov, der får pleje ved hjælp af AS-Interface.

Hvorfor også 
elefanter nyder godt 
af vores webshop 
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AS-i MASTER NEWS: Den største del 
af jeres produkter og systemer anvendes 
til produktionsaktiviteter i industrilande, 
hvor de øger produktionseffektiviteten 
i overensstemmelse med deres formål. 
Men i 2016 skulle en af jeres Gateways 
foretage en temmelig eksotisk funktion: 
Den er involveret i hudpleje af elefanter 
i den afrikanske regnskov. Hvordan kom 
det til?

Jan Melter: Dette er nok den mest 
usædvanlige arbejdsopgaver for en 
AS-i Master, som vi har afsendt fra vo-
res webshop. Ordren kom fra en kunde 
i Cameroon. De havde en pumpestyring 
til en elefant-pool i et dyrereservat midt i 

Afrika. Og så vidt vi ved, kører alt som det 
skal - i det mindste har vi ikke hørt om 
nogen problemer.

AS-i MASTER NEWS: Fra hvor mange 
lande kan kunder bestille i jeres webs-
hop?
     
Jan Melter: På nuværende tidspunkt 
er der adgang fra 152 lande. Antallet 
svinger lidt, primært fordi vi skal tage 
højde for den nuværende embargoliste 
fra Federal Office for Economic Affairs 
and Export Control. Potentielle kunder fra 
sanktionerede lande kan ikke bestille fra 
os.

AS-i MASTER NEWS: Og fra hvor man-
ge lande har I foreløbig modtaget ordrer?

Jan Melter: I øjeblikket er tallet om-
kring 30. Langt de fleste af vores webs-
hop-kunder er selvfølgelig fra Tyskland. 
Generelt er det mellemstore virksom-
heder eller forhandlere, da de specielle, 
ofte projektspecifikke aftaler med vores 
store, langsigtede partnere er vanskelige 
at lægge ind i dette format.
 
AS-i MASTER NEWS: Er servicekræ-
vende produkter som komponenter til 
automatisering hensigtsmæssige til en 
webshop?

AS-INTERFACE INTERVIEW
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Jan Melter: Den opgave, at løse speci-
fikke tekniske udfordringer med et indivi-
duelt systemkoncept, er selvfølgelig svær 
at klare online. Men det er ikke hvad 
vores webkunder forventer: De køber 
hovedsageligt reservedele eller software, 
som for det meste er selvforklarende.
    
AS-i MASTER NEWS: I 2016 steg sal-
get fra jeres webshop mere end ti gange 
i forhold til året før. Hvad er hemmelighed 
bag denne succes?
       
Jan Melter: Det er ikke en rigtig hem-
melighed. Efter min opfattelse er der 
hovedsageligt to ting, der er skyld i den 
store succes. For det første er der en 
generel fordel ved en webshop: Den er 
åben 24 timer i døgnet, og når jeg be-
stiller noget her, kan jeg afkrydse denne 
vare på min checkliste og behøver ikke 
vente på de næste trin. Når jeg køber en 
softwarepakke, leveres den straks ved 
download. Den anden faktor er, at vi til-
byder vores webkunder mulighed for at 
tilføje deres egne noter eller interne kom-

ponentnumre til deres ordrer, hvilket gør 
den efterfølgende tildeling af varenumre 
overflødig.

AS-i MASTER NEWS: Kan denne vækst-
rate opretholdes?

Jan Melter: På den ene side vil den 
stigende grad af fortrolighed med vores 
online-tilbud helt sikkert medføre en sti-
gende efterspørgsel i den kommende tid. 
På den anden side skal man huske på, at 
2015-tallet var fra et år, da vi stadig var 
ved at opbygge platformen.
 
AS-i MASTER NEWS: Hvordan har det 
kronologiske forløb været?

Jan Melter: Da vi startede den tyske 
webshop i september 2014, kunne man 
kun downloade softwareprodukter. Fra 
marts 2015 udvidede vi tilbuddet til alle 
produkter vist på vores hjemmeside. 
Østrig og Frankrig fulgte i juni 2015 og 
i november 2015 blev der etableret part-
nershops hos salgspartnere rundt om i 

verden samt den internationale webshop 
for de lande, der ikke har nogen spe-
ciel webside. I december 2015 tilføje-
de vi Skandinavien, Spanien, Portugal, 
Schweiz og USA. Siden januar 2017 har 
vores datterselskab i USA også oprettet 
to ekstra webshops i Canada og Mexico. 
Ordrer der kommer derfra, sendes direk-
te til USA og alle andre til vores hoved-
kontor i Mannheim. 
 
AS-i MASTER NEWS: Siden åbningen af 
jeres første webshop for software i
Tyskland er der gået omkring to og et 
halvt år, hvor I må have tænkt meget på 
optimering. Hvordan går det med dette?
    
Jan Melter: Vi har hele tiden, løbende 
gennemført mindre, praktiske forbed-
ringer, og det ser jeg ingen grund til at 
ændre. Det er ikke et spørgsmål om at 
foretage store forbedringer af hensyn til 
anvendelighed, men snarere mange trin-
vise ændringer.
     

AS-INTERFACE INTERVIEW

Jan Melter er marketingchef hos Bihl+Wiedemann GmbH.
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AS-INTERFACE SPECTRUM

Gør lige hvad 
du vil 

Aktive distributører

Har sensoren, knappen eller omskifteren en grænseflade til AS-i? 
Dette er et nøglekriterium for AS-interface brugere, når de vælger 
deres moduler. Nu er der åbnet for ubegrænsede ressourcer: de 
aktive distributører med integreret AS-i-chip fra Bihl+Wiedemann 
åbner en ny frihed i systemdesign.

De bedste succeshistorier er ofte dem, 
man aldrig så komme. I hvert fald ikke på 
dette område. Da Bihl+Wiedemann intro-
ducerede deres aktive distributører med 
integreret AS-i-chip for mere end et år si-
den, antog de faktisk, at de havde lanceret 

en traditionel problemløsning: “Vi vidste 
allerede fra mange diskussioner med kun-
der, at der manglede et sådant produkt på 
markedet”, fortæller Christian Lang, salgs-
direktør for Tyskland hos Bihl+Wiedemann 
GmbH. “Men vi undervurderede imidlertid, 

hvor utålmodigt markedet ventede på det. 
Ikke kun for at imødekomme specifikke og 
aktuelle krav på den mest elegante måde, 
men også for at sikre den størst mulige 
fleksibilitet til fremtidige krav. “Med andre 
ord: de aktive distributører blev modtaget 
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af kunderne som akutte problemløsere - 
som nøglerne til frihed i systemdesign, er 
de en absolut bestseller.

Forskellen er let at forklare. Oprin-
deligt havde produktudviklere hos  
Bihl+Wiedemann to typiske applikationer 
i tankerne til de aktive distributører: En 
applikation, når kunden ønsker at for-
binde en ekstra sensor med individuelle 
I/O’er til en allerede eksisterende passiv 
distributør, og en anden, når man ønsker 
at anvende specielle sensorer, der ikke er 
tilgængelige med AS-i-kapacitet eller hvis 
stikforbindelse er usædvanlig. I sådanne 
tilfælde var man nødt til at ty til besværlige, 
specielle adaptere. Med de aktive distri-
butørers integration i AS-Interface-net-

værket er det nu meget enkelt takket være 
den integrerede AS-i-chip og uden yderli-
gere hardware.

Det var her “misforståelsen” opstod: Mens 
produktudviklerne hos Bihl+Wiedemann i 
starten ”bare” ønskede at udvikle en ef-
fektiv løsning til meget specifikke appli-
kationer, så kunderne meget mere i det 
nye produkt. De forstod straks, at dette 
produkt, som ved første øjekast var ret 
uimponerende, faktisk åbnede helt nye 
perspektiver med hensyn til valg af de 
moduler, de ønskede at installere i deres 
produktionsudstyr. “Om en sensor, switch 
eller knap har en grænseflade til AS-i eller 
ej, er i sidste ende kun ét af mange krite-
rier”, siger Johanna Schüßler, produktchef 

hos Bihl+Wiedemann GmbH. “Aspekter 
som ydre form, elektromagnetiske egen-
skaber og funktionalitet spiller også en 
stor rolle.”For kunderne er der hovedsa-
geligt én ting, der har betydning: Takket 
være de aktive distributører kan man nu 
nemt integrere komponenter uden interfa-
ce til AS-i i en applikation, hvilket betyder 
at man uden begrænsninger kan vælge de 
enheder, der passer bedst til applikatio-
nen.

For at gøre disse aktive multifunktionelle 
produkter klar til enhver applikation og 
især for at tage højde for individuelle ka-
belføringer, havde udviklerne særlig fokus 
på at de ydre dimensioner er optimeret til 
installation i en kabelkanal.

AS-INTERFACE SPECTRUM

Aktive distributører til integration af sensorer, knapper og kontakter i AS-i

Aktive distributører AS-i Safety til indbygning af 
sikre sensorer, knapper eller kontakter.

Aktive distributører AS-i til indbygning af  
standardfølere, knapper eller kontakter.

Aktive distributører fra Bihl+Wiedemann medfører at en bred vifte af sensorer, knapper eller kontakter, kan gøres AS-i  
kompatible og med minimal indsats anvendes i AS-Interface-netværk.
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AS-INTERFACE SPECTRUM

Derudover kan et stort udvalg af kompo-
nenter tilsluttes. De aktive distributører er 
tilgængelige som sikkerhedsindgangsmo-
duler med en to-kanals, sikker indgang 
(SIL3, PLe) og en standardudgang samt 
digitale I/O-moduler, der allerede fin-
des som 2I/1O-moduler, 2I/2O-moduler, 
3I/1O moduler, 4I moduler, 4O moduler 
eller 4I/4O moduler. Der er også sikkerhed 

i tilfælde af kortslutninger, idet der allerede 
som en option kan integreres beskyttelse i 
form af enten fire 4 A udskiftelige sikringer 
eller fire 1 A selvretablerende sikringer i 
enhederne.

I lyset af den store efterspørgsel er  
Bihl+Wiedemann allerede begyndt at ud-
vide produkttilbudet - både med hensyn 

til præstationsniveauet og med hensyn til 
tilslutningsmuligheder: De aktive distribu-
tører kan behandle op til otte signaler med 
over 15 formonterede kabel- og konnek-
torkombinationer. ”Og hvis vi i vort sorti-
ment ikke har præcis den version, kunden 
har brug for, kan vi ændre dette på me-
get kort tid”, siger produktchef Johanna 
Schüßler.
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Digital modul AS-i 4I/4RO, IP20 
(BWU3435)
	 n Udvider sortimentet af AS-i 

IP20 digitale moduler n 4 digi-
tale indgange n 4 relæudgange 
(230 V / 30 V) n Indgangsspæn-
ding fra AS-i n Tilslutning via 
6 x COMBICON-terminaler  n 
Optimeret til brug i et centralt 
styreskab

Fast Logic-funktionalitet i Multi I/O-mo-
duler
	 n Ekstremt hurtig, sikker ud-

gangsvaretid n Logik i enheden n 
Indkapsling af funktioner, der kræ-
ver meget hurtige responstider n 
Deterministisk timing, da dette er 
uafhængigt af sikkerhedsmoni-
toren n Funktionalitet indeholdt i 
Multi I/O moduler som BWU2578

AS-i tællermodul, IP67, M12 (BWU3453)
n Ny i rækken af funkti-
onsmoduler n 2 x 1-kanals 
indgang til standardfølere 
n  Indgangsspænding fra 
AS-i n AS-i-tilslutning med 
AS-i-profilkabel n Perifer-
forbindelse via 2 x M12 stik, 

5-polet n Tæller pulser op og ned og viser 
resultatet via AS-i som 16-bit værdi n Be-
skyttelsesgrad IP67

AS-i sikkerhedsudgangsmodul 
1SO/3I/1EDM, IP20 (BWU3398)

n 3 AS-i moduler i et hus: Sikker-
heds I/O, Standard I/O, Diagnostisk 
Slave n 1 EDM input og 3 stan-
dardindgange n 1 udløserkreds (2 
sikre elektroniske udgange), øget 
pålidelighed n 3 A pr. udgang n 
Ind- og udgange får strøm fra AUX 

n  Tilslutning via 4 x COMBICON-terminaler n 
22,5 mm bred n Beskyttelsesgrad IP20

Kabelkanal AS-i 3.0 Motormodul til to 
24 V drevne ruller med adressestik 
(BW3409) 

n Optimeret til installation i kabelkanal med 
specielt flad formfaktor for motormodul (B x 
H x D: 90 x 60 x 18 mm) og passiv distributør 
(B x H x D: 60 x 45 x 19 mm) n Styring af 2 x 
24 V drevne ruller, f.eks. Interroll (EC310) og 
RULMECA (RDR BL-2) n 4 digitale indgange 
n 2 digitale udgange, 2 analoge udgange n 
Sensorindgange får strøm fra AS-i n Udgan-
ge får strøm fra AUX (24 V hjælpestrøm) 
n Tilslutning af AS-i og AUX ved hjælp 

af AS-i-profilkabel, integreret passiv di-
stributør n Periferiforbindelse: 3 Mo-
tor: 2 x M8 stikkontakt, lige, 5-polet  
3 Indgange: 2 x M12 stikkontakt, lige, 5-polet  
n Hastighed indstilling ved hjælp af AS-i 
parametre n Med adressestik for tilslutning 
af en AS-i-adresseprogrammeringsenhed n 
Beskyttelsesgrad IP54

Digital modul AS-i 4I/3O, IP67, med op 
til 2 A udgangsstrøm 
(BWU3496) 
n 4 digitale indgange n 
3 elektroniske udgange 
n Indgange får strøm fra 
AS-i n Udgange får strøm 
fra AUX n Op til 2 A ud-
gangsstrøm mulig n Til-
slutning af AS-i og AUX 
ved hjælp af profilkabel  

n Tilslutning af periferi med 7 x M12 stik, 
5-polet n Med adressestik for tilslutning af 
en AS-i-adresseprogrammeringsenhed n Be-
skyttelsesgrad IP67

Bihl+Wiedemann nyheder på HI 2017 Hal E,  
stand E4020

AS-i 3.0 Sercos Gateway med integreret 
Safety Monitor og Safe Link til sikre Sch-
neider-drev (BWU2984)

n Sikker styring af 
Schneider-drev 
ved hjælp af Ser-
cos og Safe Link 
n Gateways kan 
k o m m u n i k e r e 
som sikkerheds-
slave med en sik-
kerhedscontroller 

fra Schneider Elektrisk (SLC) n Version “1 
Gateway, 1 strømforsyning til 2 AS-i-net-
værk” n 2 AS-i Masters i en Gateway, Sercos 
slave n 3 to-kanals, sikre indgange indbyg-
get, kan udvides med op til 62 tokanals sik-
re indgange n 6 uafhængige sikre udgange 
indbygget, kan udvides til maksimalt 64 uaf-
hængige, sikre udgange n Chip Card for nem 
udskiftning af enheden n Programmer op til 
SIL3, PLe
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› Sikkerhedsteknologi med AS-i Safety at Work: kun ét kabel til data og strøm -   
 nem at bruge, uafhængigt af system og fabrikant, godkendt 

› PLC-forbindelse via alle almindelige feltbusser, alle diagnostiske data i controller,  
 sikkerheds- og standard signaler blandet

› Safety Gateways til brug som Safety Slave (i kombination med en sikkerhedsstyring)  
 og som Safety Master (til sikker styring af drev uden ekstra sikkerheds-PLC)

› Safe Link over Ethernet: Den nemmeste måde at sammenkoble mange sikre signaler

› Universelt udvideligt med sikkerheds-I/O-moduler + Standard I/O-moduler i IP20  
 eller IP67 og med en lang række andre moduler til en bred vifte af applikationer

Enkel sikkerhedsteknologi 
giver større effektivitet 

Safety@work!

®

Mere information om din sikkerhedsapplikation:

www.bihl-wiedemann.dk


