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Ny diagnosprogramvara

ALLT I DEN GRÖNA

I topplistan över världens enklaste bussystem har AS-Interface länge intagit en obestridd första plats. Med den nya diagnosprogramvaran från
Bihl+Wiedemann har det blivit ännu enklare att arbeta med AS-i: Detta
praktiska verktyg övervakar hela nätverkets kondition, ger konkreta rekommendationer vid en knapptryckning när det finns ett problem – och gör det
möjligt även för icke-specialister att snabbt lösa varje potentiellt problem.
Inte för att det är en exakt analogi, men
jämförelsen med omborddatorsystemet i en modern högteknologisk bil
ger en glimt av och även en användbar utgångspunkt för att förstå vad
den nya diagnosprogramvaran från
Bihl+Wiedemann kan göra med AS-Interface-nätverk. Vid första ögonkastet
gör de två samma sak: De kontrollerar
funktioner och samverkan hos alla an-
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slutna elektroniska komponenter. Om
allt löper som det ska gör de tummen
upp. Om inte talar de om var problemet
ligger.
För användaren är den uppenbara effekten därför nästan densamma: Bägge
verktygen gör även komplexa system
hanterbara också för icke-specialister.
De tekniska processerna för den full-

ständiga konditionskontrollen löper i
bakgrunden – de meddelanden som
användaren erhåller är klart och begripligt formulerade. I en idealsituation,
vilket naturligtvis bör vara det normala, säger de att allt är OK. Redan detta
ses som en enorm fördel av de flesta
användare: den sköna känslan av att
allt har kontrollerats och befunnits vara
som det ska. Och även om det finns
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ett problem visas specifika indikatorer
och inga komplicerade förklaringar.
”Vad användaren vill ha är inte diagnosinformationen i sig utan vad han
vill veta ha vad som behöver göras just
nu för att undanröja problemet”, säger verkställande direktör Jochen Bihl,
Bihl+Wiedemann GmbH.
Den elektroniska AS-i-konditionscoachen skapar ny frihet
åt användaren
Vid det andra ögonkastet kommer
det säkerligen att visa sig vissa skillnader mellan en omborddator och en
diagnosprogramvara. När motorfordonsversionen skickar sin förare till
reparationsverkstaden, även vid triviala

fel, ger AS-i-konditionscoachen mycket
specifika förslag för att undanröja problemet – till exempel vilken slave som
måste bytas ut för att få igång systemet
igen. ”Naturligtvis kan vår programvara
inte lösa problemet ensam”, anmärker
Jochen Bihl. ”Men den kan föreslå åtgärder som även icke-specialister kan
förstå och i många fall själva vidta.”
I den verkliga fabriken och processautomatiseringen innebär detta en helt
ny grad av frihet vid planering av arbetsfördelning. I vardagsproduktionen
har systemets enkelhet varit känd för
att möjliggöra drift av AS-Interface-nätverk med maskinpersonal med ingen
eller liten specialkunskap om AS-i. Tack
vare den nya diagnosprogramvaran kan
dessa anställda nu avhjälpa smärre fel
utan att behöva konsultera experter

bland kollegerna. Och för produktionsbolag som hittills har tvekat att hoppa
in i denna bussteknik innan de haft
adekvat utbildade specialister i sina led
har nu det sista hindret undanröjts på
vägen mot en effektiv framtid bortom
föråldrad parallellkoppling.
Den nya diagnosprogramvaran
utför värdefulla tjänster även
för mer komplexa problem
Men den nya diagnosprogramvaran
kan så mycket mer: Den inte bara
fastställer att en slave har havererat,
den går också till botten med orsaken.
Här är ett exempel från verkliga livet
– något som hände hos en långvarig
Bihl+Wiedemann-kund:
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När en säkerhetsenhet höll på och
stängde av sig utan synbar orsak verkade det som om en viss slave var anledningen till problemet. Problemet kvarstod emellertid efter ett byte. Med hjälp
av teknisk support vid Bihl+Wiedemann
anlitade kunden felhistoriken för att
snabbt avgöra att den verkliga orsaken
till avstängningarna inte var en defekt
slave utan sporadiska jordfel. Dessa
kunde genast rättas till och systemet
gick felfritt igen. ”I den här utvecklingen
var målet för vår diagnosprogramvara
att självständigt göra just detta”, säger
Jochen Bihl. ”Den detekterar således
att en slave har havererat och samtidigt
att det föreligger ett jordfel – och drar
den logiska slutsatsen att det ena är
orsak till det andra.”
Men även när anslutningarna är långt
mer komplexa ger den nya diagnosprogramvaran värdefull hjälp vid felsökning. Den lagrar ständigt alla diagnosdata för varje enhet i upp till 24 timmar.
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Data fanns redan, den intelligenta
front-end maximerar deras användbarhet
På grundval av denna information och
på grundval av rådata från mätloggarna
är det vanligen enkelt för den tekniska
supporten vid Bihl+Wiedemann att gå
till roten med problemen och snabbt
hjälpa direkt i telefonen – utan att kunden behöver vänta på att en tekniker
ska komma till platsen.
Utvecklingen av denna diagnosprogramvara med väsentligt utökad prestanda, som är unik för hela automatiseringssektorn, var ”bara” den logiska
fortsättningen på en strategi som redan har pågått i åratal. Med varje ny
generation av gateways har omfånget
av de värden som enheterna kan mäta
ständigt utökats på ett så kostnadsef-

fektivt sätt som möjligt. ”Data fanns
redan tillgängliga”, säger Jochen Bihl.
”Det var bara en fråga om att utforma
en intelligent front-end som bearbetar
all denna information på ett sätt som
ger den största nyttan för användaren.”
Men inget av detta betyder naturligtvis
att utvecklingen är avslutad. Bolaget
med säte i Mannheim må ha kommit
långt mot att förverkliga sin vision,
men, vilket Jochen Bihl understryker,
de är långt ifrån nöjda. ”Det kommer
inte att hända förrän jag kommer till en
kund som säger: ’Jag var länge tacksam för din tekniska support. Men nu
kan du lika gärna upplösa den här avdelningen, för nu finns det inte ett enda
problem som jag inte kan lösa själv
med hjälp av din diagnosprogramvara.’
Men fortfarande återstår en del att göra
innan vi kommer så långt.”
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Diagnosprogramvara från Bihl+Wiedemann
n

n

n
n
n

n

n
n
n
n

Analys av standardinformation som elektrisk övervakning av spänning, ström och symmetri
samt konfiguration, perifera fel och telegramfel
Ytterligare analys av AS-i Safety at Work med diagnostik av de säkra ingångarna och de säkra
kodsekvenserna såväl som de säkra utgångarna och Safe Link-anslutningarna
Avläsning av diagnosbufferten
Differentiering av jordfel
Popupfönster med specifik information och lösningsförslag erbjuder direkta alternativ för ”hjälp till
självhjälp” för fel som uppträder under testet
Dokumentation av AS-i-installationen (av AS-i gateway inklusive alla AS-i-nätverk och alla
anslutna slaves)
Inspelningstid mellan en minut och 24 timmar möjlig
Automatisk start av diagnosprogramvaran med hjälp av parametrar i PLC:n möjlig
Automatiskt upprättande av detaljerad testrapport för direkt granskning som PDF möjlig
Möjlighet att få ytterligare support från de tekniska experterna vid Bihl+Wiedemann genom att
att skicka all relevant systeminformation direkt med en knapptryckning
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Intervju med Jan Melter, marknadschef vid Bihl+Wiedemann GmbH

Varför till och med
elefanter har glädje
av vår webbutik
Lång innan det gick upp för somliga av deras viktigaste konkurrenter började Bihl+Wiedemann så tidigt som i september 2014
inrätta webbutiker för kunder över hela världen. Marknadschef
Jan Melter talade med AS-i MASTER NEWS om viktiga milstolpar, omåttliga försäljningsökningar, hantering av handelsembargot – och om elefanter i Afrikas regnskogar som får svalka
med hjälp av AS-Interface.
AS-i MASTER NEWS: Jan Melter, den
stora majoriteten av era produkter och
system används i produktionsdrift i industriländer där de höjer produktiviteten
så som de är avsedda att göra. Men år
2016 tog en av era gateways över en
ganska exotisk funktion: Den är inblandad i svalka och hudvård för elefanter i
den afrikanska regnskogen. Hur kan det
komma sig?
Jan Melter: Det är förmodligen den
ovanligaste arbetsplatsen för en AS-i
Master som vi har levererat genom vår
webbutik. Beställningen kom från en
kund i Kamerun. De hade en pumpregulator för en elefantbassäng i ett vilddjursreservat mitt i Afrika. Och så vitt vi
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vet går allt som det ska – åtminstone
har vi inte hört talas om några problem.
AS-i MASTER NEWS: Från hur många
länder kan kunder beställa i er webbutik?
Jan Melter: För närvarande finns åtkomst från 152 länder. Antalet varierar
något, huvudsakligen för att vi måste ta
hänsyn till den aktuella embargolistan
från den tyska exportkontrollmyndigheten BAFA. Potentiella kunder från länder
som underkastats sanktioner kan inte
heller beställa från oss.
AS-i MASTER NEWS: Och från hur många
länder har ni redan fått beställningar?

Jan Melter: För närvarande är antalet cirka 30. Den stora majoriteten av
webbutikskunderna är naturligtvis från
Tyskland. I allmänhet rör det sig om
mellanstora bolag och handlare, eftersom de speciella, ofta projektspecifika,
avtalen med våra stora långtidspartner
är svåra att visa i detta format.
AS-i MASTER NEWS: Är så assistanskrävande produkter som komponenter
i automationsteknik verkligen lämpliga
för en webbutik?
Jan Melter: Frågan om hur man löser
specifika tekniska utmaningar med ett
individuellt systemkoncept är naturligtvis svår att besvara online. Men det är
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Jan Melter är marknadschef vid Bihl+Wiedemann GmbH

inte det som våra webbkunder väntar
sig: De köper huvudsakligen reservdelar
eller programvara som till största delen
är självförklarande.

ställningar i efterhand överflödig.

AS-i MASTER NEWS: År 2016 ökade
ni försäljningen från er webbutik med
mer än en faktor tio jämfört med föregående år. Finns det någon hemlighet
bakom denna framgång?

Jan Melter: Å ena sidan kommer efterfrågan säkert att växa framdeles i takt
med att vårt onlinesortiment blir mer
känt. Å andra sidan måste man komma
ihåg att siffrorna från 2015 är från ett år
då vi ännu höll på att bygga plattformen.

Jan Melter: Det är egentligen ingen
hemlighet. Som jag ser det ligger det
huvudsakligen två faktorer bakom den
stora acceptansen. För det första har
en webbshop allmänna fördelar: Den är
öppen dygnet runt, och när jag beställer
något där kan jag bocka av det från min
lista och behöver inte vänta på nästa
steg. När jag köper ett programpaket
så levereras det omedelbart för nedladdning. Den andra faktorn är att vi erbjuder våra webbkunder möjligheten att
infoga sina egna noteringar eller interna
artikelnummer i beställningarna, vilket
gör besvärlig sammankoppling med be-

AS-i MASTER NEWS: Kan den här tillväxthastigheten upprätthållas?

AS-i MASTER NEWS: I exakt vilken
ordningsföljd gick ni tillväga?
Jan Melter: När vi lanserade den tyska
webbutiken i september 2014 kunde
man bara ladda ned programvaruprodukter. Från och med mars 2015 utvidgade vi sortimentet till alla produkter
som visas på vår webbplats. Österrike
och Frankrike följde efter i juni 2015
och i november 2015 tillkom partnerbutiker för försäljningspartner i hela
världen och de internationella butikerna för de länder för vilka det inte finns

några särskilda nationella webbsidor. I
december 2015 la vi till Skandinavien,
Spanien, Portugal, Schweiz och USA.
Sedan januari 2017 driver vårt dotterbolag i USA också två ytterligare butiker
i Kanada och Mexiko. Beställningar därifrån fraktas direkt från USA och alla andra från vårt huvudkontor i Mannheim.
AS-i MASTER NEWS: Sedan ni öppnade er första webbutik för programvara i
Tyskland har det gått cirka två och att
halvt år, och under den tiden måste ni
ha tänkt en hel del på optimering. Hur
ser det ut med den saken?
Jan Melter: Vi har alltid implementerat
smärre praktiska förbättringar efterhand, och jag tror inte att det kommer
att förändras: Det handlar inte om att
åstadkomma en stor förbättring för användbarhetens skull utan snarare om
många stegvisa förändringar.
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Aktiva fördelare

Gör precis
vad du vill

Har sensorn, knappen eller switchen ett gränssnitt till AS-i? Det brukade vara ett nyckelkriterium för AS-Interface-användare när de skulle
välja sina moduler. Nu finns det inga begränsningar: De aktiva fördelarna med integrerat AS-i-chip från Bihl+Wiedemann öppnar dörrarna
till en värld av frihet för att utforma dina system.
De bästa framgångssagorna är de du aldrig hade väntat dig. Åtminstone inte till
denna grad. När AS-Interface Masters vid
Bihl+Wiedemann introducerade sina aktiva
fördelare med integrerat AS-i-chip för mer
än ett år sedan förmodade de faktiskt att
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de hade infört en traditionell problemlösare:
”Vi visste redan från våra otaliga diskussioner med kunder att just en sådan produkt
saknades på marknaden”, minns Christian Lang, försäljningschef för Tyskland vid
Bihl+Wiedemann GmbH. ”Men uppenbarli-

gen underskattade vi hur otåligt marknaden
väntade på den. Inte bara för att tillgodose
specifika och aktuella behov så elegant
som möjligt utan även att garantera största
möjliga flexibilitet inför framtida krav.” Med
andra ord: De aktiva fördelarna vann gehör
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Aktiva fördelare för att integrera sensorer, knappar och switchar i AS-i

Aktiva fördelare från Bihl+Wiedemann ger möjlighet att göra ett brett spektrum av sensorer, knappar och switchar AS-i-kompatibla för användning AS-Interface-nätverk utan besvär.

hos kunder som akuta problemlösare – som
nycklar till frihet i systemdesign är de en absolut bestseller.
Skillnaden är lätt att förklara. Ursprungligen
tänkte utvecklarna vid Bihl+Wiedemann i
banorna kring två typiska applikationsfall för
aktiva fördelare: Ett där kunden vill ansluta
en extra sensor med egna in- och utgångar till en redan befintlig passiv fördelare,
och ett annat där kunden vill använda speciella sensorer som inte är tillgängliga med
AS-i-kompatibilitet eller som har en ovanlig
stiftkonfiguration. I sådana fall brukade det
vara nödvändigt att ta till besvärliga specialadaptrar. Integrationen av de aktiva fördelarna i AS-Interface-nätverket är nu ytterst
enkel tack vare det integrerade AS-i-chipet

och görs utan någon extra maskinvara.
Det var just där ”missförståndet” uppstod:
Medan AS-i-experterna från Mannheim först
ville utveckla ”bara” en effektiv lösning för
mycket speciella applikationer såg kunderna
mycket mer i detta. Det förstod genast att
denna produkt, som vid första ögonkastet
föreföll ganska anspråkslös, i själva verket
öppnade helt nya perspektiv när det gällde
att välja de enskilda moduler som de ville installera i sin produktionsutrustning.
”Huruvida en sensor, switch eller knapp
har ett gränssnitt mot AS-i eller inte är till
syvende och sist bara ett av flera kriterier”, slår Johanna Schüßler, produktchef
vid Bihl+Wiedemann GmbH, fast. ”Sådana
aspekter som formfaktor, elektromagne-

Aktiva fördelare för att integrera säkra sensorer,
knappar eller switchar

tiska egenskaper och funktionsomfattning
spelar en liknande stor roll.” Det faktum att
aktiva fördelare nu även tillåter komponenter
utan gränssnitt mot AS-i att lätt integreras i
applikationen betyder huvudsakligen en sak
för kunderna: I framtiden finns det inga begränsningar när det gäller att välja just den
enhet som passar bäst till applikationen.
För att göra dessa aktiva mångsidiga produkter klara för verkligen varje applikation
och särskilt tillgodose behoven av individuell
kabeldragning ägnade utvecklarna särskild
uppmärksamhet åt en formfaktor som var
optimerad för installation i ett kabelrör.
Därutöver kan en stor mångfald komponenter anslutas. De aktiva fördelarna finns

Aktiva fördelare för att integrera standardmässiga
sensorer, knappar eller switchar
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att få som säkra ingångsmoduler med en
tvåkanalig säker ingång (SIL3, PLe) och en
standardutgång såväl som digitala I/O-moduler – för närvarande redan tillgängliga som 2I/1O-moduler, 2I/2O-moduler,
3I/1O-moduler, 4I-moduler, 4O-moduler
eller 4I/4O-moduler. Och det sörjs även för
säkerhet i fall av kortslutningar. Som tillval är
ett skydd i form av antingen fyra utbytbara
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säkringar på 4 A eller fyra självåterställande
säkringar på 1 A redan integrerat i enheterna.
Med tanke på den enorma efterfrågan har
man i Mannheim redan börjat med att fortlöpande utvidga produktsortimentet – såväl
med avseende på prestandanivån som i
form av anslutbarhetsalternativ: Numera kan

de aktiva fördelarna från Bihl+Wiedemann
behandla upp till åtta signaler med över 15
perfekt förmonterade kabel- och kontaktkombinationer. ”Och om vi inte har exakt
den version som kunden behöver i vårt sortiment”, säger produktchef Johanna Schüßler,
”så kan vi mycket snabbt ändra på det.”
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Bihl+Wiedemann News
AS-i 3.0 Sercos gateway med integrerad
Safety Monitor och Safe Link för säkra
Schneider-drivningar (BWU2984)
n
Säker styrning av Schneider-drivningar
med
Sercos
och Safe Link n
Gateways kan
kommunicera
som en säker
slave med en
säker styrning från (SLC) n Version ”1
gateway, 1 nätdel för 2 AS-i-nätverk”
n 2 AS-i-masters i en gateway, Sercos-slave
n 3 inbyggda tvåkanaliga säkra ingångar i
enheten, kan utvidgas med upp till 62 tvåkanaliga säkra ingångar n 6 inbyggda oberoende säkra utgångar, kan utvidgas upp till
maximalt 64 oberoende säkra utgångar n
Smartkort för lätt byte av enheten n Applikationer upp till SIL3, PLe

Fast

Logic-funktionalitet i multipla
I/O-moduler
n Extremt kort responstid för de
säkra utgångarna n Logik i enheten n Inkapsling av funktioner som
kräver mycket korta responstider
n Deterministisk tidtagning eftersom den är oberoende av Safety
Monitor n Funktionaliteten innehållen i multipla I/O-moduler som
BWU2578

AS-i räknarmodul, IP67, M12 (BWU3453)
n Ny i sortimentet av funktionsmoduler n 2 enkanaliga
ingångar för standardsensorer n Ingångsspänning från
AS-i n AS-i-anslutning med
AS-i-profilkabel n Perifer anslutning via 2 st. M12-uttag,
5 stift n Räkna pulser uppåt och nedåt och
visar resultatet via AS-i som 16 bitars värde
n Kapslingsklass IP67

AS-i säker utgångsmodul 1SO/3I/1EDM,
IP20 (BWU3398)
n 3 AS-i-moduler i ett hus: säker
I/O, standard-I/O, diagnostisk slave n 1 EDM-ingång och 3 standardingångar n 1 frigivningskrets
(2 säkra elektroniska utgångar),
utökad tillförlitlighet n 3 A per utgång n In- och utgångar försörjda
från AUX n Anslutning via 4 COMBICON-terminaler n 22,5 mm bred n Kapslingsklass IP20

Anslutning via AS-i och AUX med AS-i-profilkabel, integrerad passiv fördelare n Perifer
anslutning: 3 motor: 2 M8-uttag, raka, 5 stift
3 ingångar: 2 M12-uttag, raka, 5 stift n
Hastighetsinställning med användande av
AS-i-parametrar n Med adresseringsuttag
för att ansluta en AS-i-adressprogrammeringsenhet n Kapslingsklass IP54
n

Digital modul AS-i 4I/3O, IP67, med utgångsström upp till 2 A
(BWU3496)
n 4 digitala ingångar n 3
elektroniska utgångar n Ingångar försörjda via AS-i n
Utgångar försörjda via AUX
n Upp till 2 A utgångsström
möjlig n Anslutning av AS-i
och AUX med profilkabel
n Anslutning av kringutrustning med 7 st. M12-uttag, 5 stift n
Med adresseringsuttag för att ansluta en
AS-i-adressprogrammeringsenhet n Kapslingsklass IP67

KONTAKTINFORMATION
Kabelrör AS-i 3.0 motormodul för två 24
V motoriserade rullar, med adresseringsuttag (BW3409)

Utgivare:
Bihl+Wiedemann Nordic ApS
Gydevang 39-41
DK-3450 Allerød
Telefon: +45 70276020
Telefax: +45 70276021
mail@bihl-wiedemann.se
www.bihl-wiedemann.se

Tillverkning:

Digital

modul AS-i 4I/4RO, IP20
(BWU3435)
n Utvidgar sortimentet av digitala moduler AS-i IP20 n 4 digitala ingångar n 4 reläutgångar
(230 V/30 V) n Ingångsspänning från AS-i n Anslutning
via 6 COMBICON-terminaler
n Optimerad för användning i
det centrala styrskåpet

Optimerad för installation i kabelröret med
särskilt platt formfaktor för motormodul (B x
H x D: 90 x 60 x 18 mm) och passiv fördelare (B x H x D: 60 x 45 x 19 mm) n Styrning
av två 24 V motoriserade rullar, t.ex. Interroll
(EC310) och RULMECA (RDR BL-2) n 4 digitala ingångar n 2 digitala utgångar, 2 analoga utgångar n Sensoringångar försörjda
via AS-i n Utgångar försörjda via AUX (24 V
hjälpspänning)
n

MILANO medien GmbH
Hanauer Landstraße 196A
D-60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (69) 48000540
Telefax: +49 (69) 48000549
info@milanomedien.com
www.milanomedien.com

Redaktion:
Peter Rosenberger
Telefon: +49 (6201) 8438215
rosenberger@milanomedien.com
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Safety@work!

Enkel säker teknik för
högre effektivitet
›
›
›
›
›

Säker teknik med AS-i Safety at Work: bara en kabel för data och ström lätt att använda, oberoende av system och tillverkare, godkänd
PLC-anslutning via alla vanliga fältbussar, alla diagnosdata i styrningen,
säkra signaler och standardsignaler blandade
Säkra gateways för användning som säker slave (tillsammans med en säker
styrning) och som säker master (för säker styrning av drivningar utan extra
säkerhets-PLC)
Safe Link via Ethernet: det enklaste sättet att koppla många säkra signaler
Kan utvidgas universellt med säkra I/O-moduler + standard-I/O-moduler i IP20
eller IP67 och med en mångfald av andra moduler för ett brett spektrum av
applikationer

Mere information om din sikkerhedsapplikation:

www.bihl-wiedemann.se
®

