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AS-INTERFACE TEKNOLOGI

af intelligente sensorer og aktuatorer. De 
centrale udviklingsmål for ASi-5 var derfor 
øget hastighed og større databåndbredde. 
Med hensyn til ASi-5’s ydeevne har de tre 
første, succesrige år med denne teknolo-
gi allerede vist, at den nye AS-Interface-
generation fuldt ud opfylder kravene til 
netværksintegration for næsten enhver 
feltenhed.

Dette gør ASi-5 til et reelt alternativ til 
Ethernet-løsninger, hvor sidstnævnte er 
for besværlige og for dyre. De er også ofte 
overdimensionerede med hensyn til trans-
missionsydelse for de fl este feltenheder – 
med mindre, der skal overføres ekstremt 
store mængder data på bestemte steder, 
eksempelvis i forbindelse med et HMI eller 
et kamera. Man kommer til at tænke på at 
skyde gråspurve med kanoner. Selv om der 
inden for Ethernet-området også er nogle 
mere gunstige alternativer under udvikling, 
er det fortsat usikkert, hvornår kløften mel-
lem styring og feltniveau kan lukkes i form 

af produktteknologi, der kan give en sam-
menhængende Ethernet-forbindelse.

ASi-5: Start i stedet for at vente!

Overfor dette er der meget, som ASi-5 alle-
rede gør muligt, idet teknologien for længst 
har overstået sine børnesygdomme og er 
blevet fuldt og intensivt testet i marken. 
ASi-5 har etableret sig som et fuldgyldigt 
alternativ til Ethernet i mange applikationer 
- som det fremgår af mange praktiske eks-
empler inden for intern logistik: Lager- og 
materialehåndteringsteknologi, transport- 
og sorteringsudstyr, shuttle-systemer, 
pluksystemer, lager- og genfi ndingssyste-
mer, AGV- og kranteknologi. Udstyr, mas-
kiner og systemer som disse, der tidligere 
krævede PROFINET, kan nu udstyres med 
ASi-5. Man kan allerede i dag drage fordel 
af en ’lean’, enkel og eff ektiv infrastruktur 
til datatrafi k og energiforsyning i netværket, 
som - når det er nødvendigt - fl eksibelt og 
uden stor indsats eller udgift kan tilpasses 

Innovationer er altid levedygtige, hvis de 
fjerner tidligere begrænsninger, giver nye 
fordele, kompromisløst forenkler tingene 
eller reducerer omkostningerne - eller gør 
det hele samtidigt. Og hvis de alle er til-
gængelige, som det er tilfældet med ASi-5, 
feltbusteknologien for det første automa-
tiseringsniveau. Kun Bihl+Wiedemann til-
byder mere end 70 ASi-5 produkter – fra 
ASi-5/ASi-3 gateways til en række feltbus-
miljøer ved hjælp af selvkonfi gurerende, 
digitale I/O-moduler til en 1-port IO-Link 
Master. En bred, men fi nt skaleret pro-
duktportefølje, der muliggør perfekte og 
fremtidssikrede automatiseringsløsninger.

ASi-5: Her og nu i stedet for 
fremtidige drømme

Behovet for en mere eff ektiv infrastruktur 
er voksede inden for mange områder. Se-
nest ved indførelsen af Industrie 4.0, den 
begyndende digitalisering inden for mas-
kin- og systembygning samt udviklingen 

Træt af at have dyre netværkskomponenter med hver deres egen Ethernet-tilslut-
ning? Mangler der tid til kompleks planlægning af Ethernet-tilslutningen med dyre 
og besværlige ledninger samt vedligehold af porte, der tilmed ikke bliver brugt? 
Hvordan kan man retfærdiggøre dyre, formonterede kabler, stik og omskiftere, når 
de ikke længere er nødvendige – stikord: betydeligt reducerede materialeomkost-
ninger? Undgå kompliceret idriftsættelse eller M12 kabler, der er blevet bestilt for 
korte? Var det bedre med omkostningseff ektive feltmoduler, der kan tilsluttes hur-
tigt og omkostningseff ektivt i enhver topologi, som altid er aktive, og hvis design 
sikrer fejlfri installation? Så er ASi-5 det helt rigtige valg.

ASI-5: ET ALTERNATIV TIL 
ETHERNET PÅ FELTNIVEAU

Indlysende fordele: 



til nye krav. Og alt sammen uden kompro-
mis: Ethernets velkendte funktionaliteter og 
diagnostiske funktioner er lige så tilgænge-
lige med ASi-5.

Generelt er hovedårsagen til ASi‘s succes 
det enkle kablingskoncept – ingen stik, 
ingen formonterede kabler, ingen specielt 
avanceret planlægningsindsats og ingen 
væsentlige logistiske problemer på lageret 
og på installationsstedet. ASi-kablet leve-
res i en rulle og kan afklippes i den præcise 
længde, hvilket eliminerer unødvendige 
kabelføringer. Modulerne er forbundet ved 
hjælp af den unikke piercingteknologi - 
lodret styrede stifter trænger ind i profi lka-
blet for at sikre en maksimalt sikker fysisk 
og elektrisk kontakt. Ekstra stik? Yderligere 
afbrydere? Glem dem. Det kan næppe være 
mere enkelt, fl eksibelt og omkostningsef-
fektivt.

Så, hvad er det præcist ASi-5 kan 
gøre, og hvad gør det bedre end ...

... de i øjeblikket tilgængelige Ethernet-løs-
ninger på feltniveau? Meget. En webser-
ver for eksempel - integreret i gatewayen 
- kan betjene op til to ASi-netværk med 
op til 96 ASi-moduler, der hver især er i 
stand til at forbinde forskellige periferien-
heder såsom IO-Link-enheder, sensorer, 
aktuatorer, ventiler eller drev. Med Ethernet 
kræver hver af disse netværkskomponen-
ter sin egen feltbus-forbindelse, hvorimod 
der med ASi-5 kun kræves  en enkelt port 
sammen med en enkelt IP-adresse og en 
enkelt IP-konfi guration. Og de tilsluttede 
moduler kræver ingen dyr elektronik til en 
integreret Ethernet-grænsefl ade, hvilket 
generelt gør dem meget billigere. Alt dette 
repræsenterer en enorm besparelse inden 
for hardware og idriftsættelse – især da 
ASi-5 på softwaresiden også tilbyder funk-
tionaliteter som automatisk konfi gurering, 
automatisk enhedsregistrering, en oversigt 
over alle enheder på feltbussen samt dif-
ferentierede diagnostiske egenskaber med 
klare hjælpefunktioner. I den daglige drift 
opnår man derfor en hurtig, redundant da-
taoverførsel til feltenhederne og dermed en 
robust maskinydeevne.
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Indlysende fordele: Sammenligning af størrelse: Feltbus-modul i forhold til 
ASi-5-modul (med hver 8 porte)

Takket være piercing-teknologien er ASi-5-moduler i forhold til sammenlignelige Ethernet-
baserede feltbus-moduler ikke kun billigere, men også betydeligt mere kompakte. 

AS-INTERFACE TEKNOLOGI



Sikker forbindelse til overordnede 
systemer

Som kablingsystem og interface for det 
første feltniveau tilbyder ASi-5 også en glo-
bal forbindelse til overordnede niveauer - 
det er en verden af PLC-baserede automa-
tiseringssystemer og dermed i almindeligt 
forekommende feltbus-miljøer såsom PRO-
FINET, EtherNet / IP, EtherCAT, POWER-
LINK eller Sercos. Hertil kommer, at kom-
munikations- og grænsefl adestandarden 
OPC UA er indbygget som en direkte MES-
ERP-grænsefl ade – eksempelvis til produk-
tionsplanlægning eller tilstandsovervågning 
via cloud-applikationer. ASi-5 er produ-
cent- og platformneutralt og kan e� ektivt 
kombineres og bruges med ovennævnte 
feltbusser, samtidig med at det understøt-
ter omfattende sikkerhedsmekanismer. 
Sammen med ASi-5/ASi-3 gateways fra 
Bihl+Wiedemann tilbyder ASi-5 komplet 
datasikkerhed til omverdenen. Derudover 
er der funktionel og passiv sikkerhed op til 
SIL3 og PLe – altså til beskyttelse af per-
soner i anlægget.
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ASi-5 løsninger fra Bihl+Wiedemann: 
Sikker forbindelse fra sensoren til overordnede systemer

ASi-5 IO-LinkEthernet

Gateway

ASi-5 Modul med
IO-Link Master

IO-Link- 
enhed

PLC

OPC UA

ERP/
Webserver

Palleteringsanlæg: Perfekt løsning med ASi i forhold til alternativ løsning via Ethernet

ASi Safety 
Module

STYRESKAB

PSU PLC Gateway

6 x 16 I/O IO-Link
Master

2 x 16 I/O

Safety I/OSTYRESKAB

PSU PLC Switch

IO-Link
Master

6 x 16 I/O 2 x 16 I/O

T-stykke

ASi

Ethernet
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ASi-5 i praksis: Palleteringsanlæg

Det er interessant, at ASi-5 nu anvendes 
til applikationer, der tidligere - på grund af 
manglen på egnede alternativer - var Ether-
net-domæner. Årsagen hertil er beskrevet  
ovenfor og illustreres her i et eksempel med 
et palleteringsanlæg udstyret med ASi-5. I 
anlægget er der installeret i alt 92 digitale 
sensorer til objektdetektering, en IO-Link 
ventilterminal med 24 ventiler, ni rulletrans-
portbåndsdrev, en sikkerhedslysbarriere, to 
nødstop-knapper, to IO-Link-signallamper 
og en IO-Link højdeafskærmningssensor.
For at kunne forbinde disse enheder i et 
netværk via Ethernet ville det være nød-
vendigt med mindst følgende feltmoduler 
– hver med en separat Ethernet-græn-
sefl ade: en Ethernet IO-Link Master med 
otte porte, otte Ethernet I/O-moduler og et 
Ethernet-sikkerhedsmodul med otte porte 
med lange kabler til lysgitteret og til de to 
nødstop-knapper. Dette ville have kostet 
maskinbyggeren ikke kun 10 ofte overdi-
mensionerede moduler, men også 10 in-
dividuelle Ethernet-interfaces - hvori nogle 
af sikkerhedsportene og IO-Link-portene 
ville have været ubrugte. Desuden ville id-
riftsættelsespersonalet have haft brug for 
forskellige produktionsspecifi kke værktøjer 
– en yderligere hindring, der kræver den 
tilsvarende ekspertise.

ASi-5 kræver derimod ingen separate modul 
grænsefl ader. Hele anlæggets Ethernet-forbin-
delse sker via en enkelt grænsefl ade i ASi-5/
ASi-3-feltbusgatewayen. Komponenterne er 
også billigere og kan installeres med langt 
mindre kabling. Idriftsættelse er endvidere 
langt enklere - eksempelvis fordi der kun skal 
konfi gureres én IP-adresse, og softwarepak-
ken fra Bihl+Wiedemann automatisk over-
tager forskellige funktioner, når netværket 
oprettes. Palleteringsanlægget er derfor ud-
styret med en ASi-5/ ASi-3 fi eldbus gateway 
med integreret sikkerhedsmonitor, otte ASi-
5 I/O-moduler, to ASi-sikkerhedsmoduler 
samt et ASi-5-modul med fi re integrerede 
IO-Link-masterporte. Alle disse enheder er 
simpelthen forbundet til ASI-profi lkablet ved 
piercing-teknologi. Ingen særlige kabler eller 
dyre T-stykker er nødvendige, hvorved der 
også er sparet betydelige omkostninger. 

Ethernet i anlægget? ASi-5 fra 
Bihl+Wiedemann er den smartere 
vej at gå!

Den præsenterede applikation beviser det: 
Det brede produktsortiment fra 
 Bihl+Wiedemann giver mulighed for at 
erstatte mange Ethernet-moduler på feltni-
veau med ASi-5 uden at gå på kompromis 
med nogen funktionalitet eller sikkerhed. 
De nye, selvkonfi gurerende ASi-5 I/O-mo-
duler med den for ASi-5 typiske korte cyk-
lustid og kanalspecifi kke, diagnostiske mu-
ligheder, som teknologisk set er på samme 
niveau som Ethernet eller IO-Link, men 
som giver fordelen ved meget enklere og 
billigere kabling, bidrager også til dette. Det 
samme gælder ASi-5 modulerne med inte-
greret IO-Link Master: de er kompakte, fi nt 
klassifi ceret i antallet af porte og dermed 
generelt billigere at købe end Ethernet-
baserede moduler. Endvidere er Industrie 
4.0-koncepter ofte nemmere og smartere 
at implementere ved hjælp af ASi-5, idet en 
eff ektiv integration af IO-Link-enheder er 
en central del af udviklingen af ASi-5 helt 
fra starten. Endvidere er der med OPC UA 
Server, som Bihl+Wiedemann har integre-
ret i sine ASi-5/ASi-3 fi eldbus gateways, 
også som standard indbygget en fremtids-
sikret grænsefl ade til IT-niveauet. Der er 
ingen tvivl: det er tid til at fokusere, og få 
en frisk, målrettet start med ASi-5!

ASI: Piercing-teknologi og profi lkabler i stedet for stik og 
formonterede kabler

AS-INTERFACE TEKNOLOGI
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AS-INTERFACE SIKKERHED

Bihl+Wiedemanns sikkerhedsløsninger betyder mindre kompleksitet, betyde-
lige omkostningsfordele og know how inden for funktionel sikkerhedstekno-
logi. Med passiv sikkerhed tilføjer Bihl+Wiedemann yderligere et værktøj i sit 
sikkerhedstilbud – med mulighed for at opnå de højeste sikkerhedsstandarder 
med SIL3 og PLe. 

PASSIV SIKKERHED OP TIL 
SIL3/PLE: GODE GRUNDE 
TIL AT VÆRE AKTIV!

Sikkerhedsteknik

BWU3064
BWU3490 

BWU4725

Passiv sikker nedlukning

24 V AUX (sikkert tilkoblet)

24 V AUX
(sikkert tilkoblet)

24 V AUX 
(tændt)

Sensorer
· strømforsynet fra ASi
· signaler bevares, 
  når der lukkes ned

Drev
· strømforsyning fra 24 V AUX
· afbrydes sikkert

Frekvensomformer

Gateway

Kontaktudvidelse

24 V AUX (tændt)

Styring 
via sikker 
udgang

STYRESKAB

Rundkabel med
M12 tilslutning

NØDSTOP

Anvendelsesmuligheder for passiv sikkerhed



Funktionel sikkerhed i forbindelse med 
klassiske Ethernet-baserede fieldbus-løs-
ninger betyder - ud fra et styrings- og 
kablingsperspektiv - at hver enkelt aktu-
ator med et formonteret tilslutningskabel 
skal forbindes til sin egen sikre udgang. 
Dette kan eksempelvis opnås med ASi 
Safety Gateways og Safe Link fra Bih-
l+Wiedemann, som gør det muligt sikkert 
at sammenkoble næsten 2.000 sikker-
hedssignaler via Ethernet. Fordelen ved 
disse løsninger er indlysende: maksimal 
fleksibilitet inden for hele den sikkerheds-
orienterede topologi, fordi hver aktuator 
kan afbrydes individuelt. Men er denne 
individuelle afbrydelse af strømforsynin-
gen nødvendig, eksempelvis for hver en-
kelt motorrulle på en transportbåndslinje 
eller hver eneste aktuator i en pakkema-
skine? Er det ikke nok blot at slukke for 
hele grupper af aktuatorer på én gang i 
en nødsituation? Og hvad sker der med 
kommunikationen til aktuatoren, når den 
af sikkerhedsgrunde slukkes via Ethernet? 
Korrekt: I dette tilfælde er dataforbindel-
sen død – ingen forbindelse                       til 
og fra modulerne, ingen diagnostik eller 
kvalificeret fejlfeedback er mulig. Hvilket 
er helt i strid med principperne i Industrie 
4.0, og det er heller ikke foreneligt med 
digitaliserede it-strukturer inden for frem-
tidssikrede maskinkoncepter. Desuden er 
beslutningstagerne bestemt ikke særlig 
begejstrede for de værdiforringende, hø-
jere hardware- og kablingsomkostninger 
ved en direkte feltbusforbindelse for hver 
enkelt aktuator.

Sæt spørgsmålstegn ved og opti-
mer sikkerhedskoncepter

Der er på ingen måde grund til at kriti-
sere den individuelle, sikkerhedsrelatere-
de nedlukning af individuelle aktuatorer. 
I mange scenarier, hvad enten det er i 
Ethernet- eller ASi-netværker, kan den en-
kelte nedlukning være den bedste løsning 
- eksempelvis for at opfylde sikkerheds-
standarderne og sikre maskinsikkerhe-
den. Det ved sikkerhedseksperterne hos 
Bihl+Wiedemann også af egen erfaring. 
Men flere og flere maskin- og anlægspro-
ducenter sætter nu spørgsmålstegn ved 
deres sikkerhedskoncepter: De har indset, 

at den maksimale fleksibilitet, der opnås 
ved at have individuelle, sikre udgange, 
ikke altid er nødvendig - eksempelvis når 
hele grupper af aktuatorer alligevel samti-
digt og sikkert skal lukkes ned af proces- 
eller maskinårsager.

Passiv sikkerhed: Standarder kræ-
ver udelukkelse af krydsforbindelser

Passiv sikkerhed forudsætter, at strømfor-
syningen til kommunikation og sensorer 
skal være galvanisk adskilt fra strømforsy-
ningen af aktuatorer. Dette har til formål at 
forhindre en krydsforbindelse og generelt 
at udelukke fejl mellem strømforsyningen 
til aktuatorer (AUX) og det eksterne poten-

tiale - strømforsyningen via ASi - således 
at der i tilfælde af en nedlukning også er 
garanteret at strømforsyningen til drev af-
brydes. I de fleste standardiserede kablin-
ger, hvor M12 runde kabler anvendes, er 
dette ikke tilfældet. På grundlag af ma-
skindirektivet 2006/42/EF er dette spe-
cificeret og foreskrevet i sikkerhedsstan-
darderne EN ISO 13849-1 og EN 62061. 
Samtidig betyder det, at kun et enkelt, 
ikke-passivt sikkerhedsmodul i topologien 
betyder, at det samlede system som hel-
hed ikke har en passiv sikkerhedsstruktur 
- det svageste led definerer også styrken 
af en kæde inden for sikkerhedsteknolo-
gien. Afhængigt af applikationen kan det, 
ved en nøjagtig sikkerhedsvurdering af 

AS-INTERFACE SIKKERHED
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Sikkerhedsteknik

24 V (sikkert tilkoblet AUX)

Brug af forskellige AUX-potentialer i et anlæg

24 V (sikkert tilkoblet AUX)

24 V (tændt AUX)
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PLC

24 V (tændt)

24 V (sikkert tilkoblet)

Kommunikation og strømforsyning til sensorer i tilfælde af nedlukning af AUX i ASi-systemer og i 
Ethernet-baserede systemer

24 V (tændt)

24 V (sikkert tilkoblet)

PLC

AS-INTERFACE SIKKERHED
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hele den relevante kabling, i princippet 
påvises, at enhver fejltilstand altid fører til 
en sikker tilstand - men et sådant samlet 
overblik kan indebære en betydelig indsats 
og store udgifter. Alle disse foranstaltnin-
ger er imidlertid unødvendige, idet det kan 
gøres nemmere og mere elegant med ASi 
og Bihl+Wiedemann-produkter, der egner 
sig til passiv sikkerhed.

Passiv sikkerhedsteknologi med 
ASi - det perfekte alternativ

Ideen om passiv sikkerhedsteknologi med 
ASi er baseret på det faktum, at alle til-
sluttede aktuatorer på den ene side kan 
styres individuelt og slukkes via deres 
respektive ikke-sikre udgange, og på den 
anden side at hele grupper af aktuatorer 
- hvis det er nødvendigt - kan slukkes 
med en enkelt, sikker udgang. ASi, der 
er den globalt standardiserede feltbus til 
det første automatiseringsniveau, er ideel 
til dette, fordi ASi-kablingskonceptet ikke 
kun er meget økonomisk - sammenlignet 
med den sædvanlige fieldbus-forbindelse-
steknologi giver det omkostningsfordele 
på op til 68 procent. Men også fordi det 
gule ASi-profilkabel til styringssignaler og 
energi op til 8 A kan lægges adskilt fra det 
sorte AUX-profilkabel til strømforsyning op 
til 20 A. Dette koncept opfylder automatisk 
kravet om galvanisk adskillelse af strøm-
forsyningen til kommunikation og senso-
rer fra aktuatorernes strømforsyning. Og 
med Bihl+Wiedemanns produkter behøver 
brugeren ikke længere at bekymre sig om 
at leve op til sikkerhedsstandarderne: Næ-
sten alle de nye ASi-5 moduler, eksempel-
vis dem med integreret IO-Link Master, og 
mange af de ASi-3 moduler, som virksom-
heden tilbyder, opfylder kravene til passiv 
sikkerhed, som er angivet eksplicit i data-
bladene for de respektive produkter.

Sikkerheden er sikret…

Ved hjælp af modulerne fra Bihl+Wiede-
mann kan der opnås passiv sikkerhed op 
til SIL3 og PLe. Hvis strømforsyningen 
slukkes i det sorte profi lkabel, kan de til-
sluttede aktuatorer ikke længere udføre 
farlige bevægelser. Men der er stadig kom-
munikation med dem, idet det gule profi l-

kabel sørger for, at der er strømforsyning 
til sensorerne og buskommunikationen. I 
modsætning til mange Ethernet-baserede 
løsninger sker der dermed også transmis-
sion af signaler i tilfælde af nedlukning. 
Dette gør det muligt at adressere moduler 
– og ofte også de tilsluttede eksterne en-
heder – og eksempelvis at læse diagnosti-
ske oplysninger, der kan give fi ngerpeg om 
mulige årsager til funktionsfejl.

... og også økonomien

Uanset om de er gule eller sorte – ASi-pro-
fi lkabler kan fremstilles omkostningseff ek-
tivt som standardiserede „metervarer“ og 
opbevares på ruller. De behøver ikke at 
være formonteret som runde kabler til felt-
busser, og de kræver ikke nogen speciel 
M12-forbindelsesteknologi til sensorer el-
ler aktuatorer - disse forbindes let og sik-
kert til ASi-kablerne ved piercingteknologi. 
Desuden overfører det sorte AUX-kabel 
med op til 20 A betydeligt mere strøm end 
typiske M12 runde kabelløsninger. Masser 
af strøm til lave „transmissionsomkostnin-
ger“ – ideelt til motorer i transportbånd, 
men også til integration af IO-Link-løsnin-
ger. I stedet for at skulle ofre en dyr sikker 

udgang for hver enkelt aktuator kræver 
etablering af passiv sikkerhed på styrings-
siden kun en sikkerhedsmonitor med loka-
le udgange samt et kontaktudvidelsesmo-
dul for at slukke for forsyningsspændingen 
centralt – et foretrukket alternativ ud fra et 
omkostningsmæssigt synspunkt.

Sikkerhedsteknologi fra en enkelt 
leverandør

Passiv sikkerhed fra Bihl+Wiedemann er 
en interessant tilgang til implementering af 
sikkerhedsløsninger, der kræver teknisk og 
økonomisk eff ektivitet, og som kan integre-
res i alle de almindelige styringsverdener. 
Takket være Safe Link kan den sikkerheds-
teknologi, som Bihl+Wiedemann tilbyder i 
en bred vifte, i mange tilfælde - selv i mere 
komplekse applikationer med sikker kob-
ling mellem fl ere gateways og overordnede 
sikkerhedsfunktioner - eff ektivt suppleres 
i porteføljen.

Passiv sikkerhed – det er nu du skal lade 
Bihl+Wiedemann vise dig, hvordan du 
kommer i gang!

passiv sicher nicht-passiv sicherpassiv sicher nicht-passiv sicher

passively safe non-passively safe

 Et enkelt, ikke-passivt, sikkert 
modul på AUX forhindrer en 
passiv, sikker struktur

passiv sikker ikke passiv sikker

AS-INTERFACE SIKKERHED
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AS-INTERFACE INTERVIEW

Paul Werge, 
Produktmanager hos Bihl+Wiedemann.

Interview med Paul Werge, Product Manager hos Bihl+Wiedemann

Som pionerer inden for ASi-5-teknologien kan Bihl+Wiedemann se tilbage på næsten tre 

års produkt- og brugeroplevelser. Mange nye produkter, løbende forbedringer og funkti-

onaliteter, feedback fra brugerne om deres brugeroplevelse og erkendelsen af, at ASi-5 i 

dag i mange tilfælde er det mest effektive alternativ til Ethernet-baserede løsninger på 

området. Dette og mere er emnet for interviewet med Paul Werge, Product Manager hos 

Bihl+Wiedemann.

Best Practice – ASi-5 Best Practice – ASi-5 
med Bihl+Wiedemann med Bihl+Wiedemann 

ASi MASTER NEWS: Høj hastighed, stor 
databredde, omkostningseffektive kompo-
nenter, en bred vifte af produkter, reduceret 
kabling, nem integration af intelligente, eks-
terne enheder med IO-Link samt Industrie 
4.0-kommunikation via OPC UA - ASi-5- 
løsningerne fra Bihl+Wiedemann står for alt 
dette. Hvad er fra et kundesynspunkt de af-
gørende årsager til den nye ASi-generations 
succes på markedet? Og hvordan har Bih-
l+Wiedemanns portefølje udviklet sig sam-
men med brugernes erfaringer?

Paul Werge: Det afhænger af den enkelte 
bruger. Den reducerede kabling med ASi 
er generelt et vigtigt argument for mange, 
fordi det direkte reducerer omkostninger 
til hardware, samt selve føringen af kabler, 
som ofte bliver mere end halveret. Dette 
gælder ikke kun for ASi-5-løsninger, men 
også for ASi-3-installationer. Og det må ikke 
glemmes, at ASi-3 for nogle applikationer 
er helt tilstrækkelig og også er den mest 
omkostningseffektive løsning. For mange er 
ASi-5’s høje hastighed og databredde også 
afgørende for eksempelvis at integrere drev, 
IO-Link-enheder eller hurtige tællermoduler 
uden at skulle forbinde dem via dyre Ether-
net-løsninger. Brugere, der allerede arbejder 
med ASi-3, er naturligvis begejstrede for vo-
res ASi-5/ASi-3-gateways, der kombinerer 

de to verdener uden at skulle bekymre sig 
om dem. Bredden og dybden af vores ASi-
5 portefølje understøtter også en delvis eller 
efterfølgende udbygning af maskiner med 
den nye teknologi. Uanset applikationens 
størrelse, og i det omfang, der er brug for 
det, er det også en vigtig fordel for mange, 
at der er mulighed for at kunne integrere 
sikkerhedsteknologi fra Bihl+Wiedemann. 

Siden lanceringen af ASi-5 er adskillige 
brugeroplevelser og kundeanmodninger na-
turligvis blevet indarbejdet i vores produkter. 
Som et eksempel på dette kan nævnes de 
selvkonfigurerende I/O-moduler for op til 16 
signaler, som giver brugeren mulighed for at 
reducere antallet af varianter betydeligt. For-
di disse moduler ikke behøver at være konfi-
gureret, men arbejde via plug-and-play, har 
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denne produktfamilie udviklet sig til en ”one 
size fits all” løsning til billige I/O’er.
Samtidig har vi lanceret et ”Bihl+Wiede-
mann’s Choice” sortiment til nye såvel som 
eksisterende kunder. Dette sortiment består 
udelukkende af best-practice produkter, der 
kombinerer det højeste niveau af brugerop-
levelse, og som er på lager i store mængder 
og kan leveres med det samme. Formålet 
med dette er, ud fra et ASi-helhedssyn, klart 
at  fremhæve de respektive kundefordele 
som gør det så nemt som muligt for kun-
den at træffe det bedste valg for sig selv og 
sit system. Endvidere var vi på grund af det 
højere styktal i stand til at prissætte disse 
foretrukne moduler lidt skarpere, så især 
standardapplikationer med produkter fra 
Bihl+Wiedemann kan implementeres ikke 
kun hurtigere, men også mere omkostnings-
effektivt.

ASi MASTER NEWS: Ud over den forenkle-
de produktudvælgelse skal emnet idriftsæt-
telse naturligvis også nævnes i forbindelse 
med ’Best Practice’. Hvilke forbedringer har 
Bihl+Wiedemann konkret været i stand til at 
opnå med hensyn til at lette idriftsættelse og 
design af ASi-applikationer?

Paul Werge: For at gøre arbejdet med ASi-
5 så nemt som muligt for vores kunder, 
er vore erfaringer altid indarbejdet i vore 
softwareværktøjer. Med det integrerede 
hardwarekatalog og den elektroniske idrift-
sættelsesguide udvikles vores PC-software 
lige så løbende som vores diagnostiske soft-
ware. Designet af brugeroplevelsen tilpasses 
og forbedres også konstant for at skabe en 
endnu mere positiv brugeroplevelse. Eksem-
pelvis har Bihl+Wiedemann forklaret og klart 
opsummeret ”Dos and Don’ts” i en detaljeret 
installationsvejledning – i hvilken der selv-
følgelig er indarbejdet en masse erfaring 
og ekspertise. Sammen med den tekniske 
støtte fra vores interne eksperter sikrer det-
te perfekt support fra projektplanlægning til 
idriftsættelse. For nemt at kunne inddrage 
ASi-deltagere i marken har vi udviklet en ny 
ASi-5/ASi-3 håndholdt adresseringsenhed. 
Målet med designet af denne var: ’Gør det 
enkelt’. Brugeren bør kun koncentrere sig 
om det væsentlige, nemlig tildeling af adres-
ser eller abonnentnumre. Idriftsættelse som 
sådan kører derefter automatisk via vores 

AS-INTERFACE INTERVIEW

PC-software baseret på et hardwarekata-
log. Derudover er en diagnostisk software 
også tilgængelig for brugeren. Dette bruges 
hovedsageligt til idriftsættelses- og vedlige-
holdsintervaller og giver ikke kun konkrete 
fejloplysninger, men også direkte løsnings-
forslag. Dette gør det muligt at foretage både 
profylaktisk fejlforebyggelse og diagnostice-
ring af konkrete fejl under drift, hvorfor det er 
lige så velegnet til godkendelsesprocessen 
af et anlæg som til dets enkle vedligehold. 
Så at få ASi op at køre har aldrig været nem-
mere end det er nu.

ASi MASTER NEWS: Og i selve driften - 
hvad med opdatering af produkterne i den 
installerede hardware og forbedring af bru-
geroplevelsen?

Paul Werge: Produkterne, der forlader vo-
res fabrik, har altid den nyeste ’state of the 
art’. Efter at vi i løbet af de sidste tre år ud 
over den teoretiske fase har opnået og im-
plementeret mange praktiske erfaringer, kan 
vi nu sige, at  vores ASi-5 produkter, især 
ASi-5/ASi-3 gateways, er gennemtænkte i 
deres funktionalitet og er fri for deres ”bør-
nesygdomme”. Den igangværende udvikling 
fører imidlertid uundgåeligt til at der opstår 
et teknologisk gab mellem den aktuelle pro-
duktgeneration og de produkter, der allerede 
er installeret af kunderne. Som en del af vor 
kontinuerlige produktudvikling gør vi derfor 
via firmwareopdatering funktionelle forbed-
ringer tilgængelige til alle kunder, der alle-
rede har ASi-5 i brug. På den måde får alle 
fordel af de erfaringer, som andre kunder og 
vi har opnået i brugen af vores produkter i 
en lang række applikationer. Så når vi sam-
men med en kunde udvikler nye løsninger og 
funktioner, gør vi dem tilgængelige for andre 
brugere - uanset hvor i verden de befinder 
sig - som nemt kan opdatere deres enheder 
med et tryk på en knap via vores PC-soft-
ware. Lukning af sikkerhedssvagheder er et 
andet aspekt af firmwareopdateringen, fordi 
vi altid leverer de nyeste krypteringsteknolo-
gier, der pålideligt kan minimere sikkerheds-
risici.

ASi MASTER NEWS: Emnet for fremtidig 
sikkerhed, som du lige har nævnt, er for-
bundet med udtryk som Industrie 4.0, Smart 
Factory eller Digitalisering. Med sine ASi-5/

ASi-3 gateways ser Bihl+Wiedemann ud til 
at være i den bedste position takket være 
OPC UA.

Paul Werge: Det er jeg glad for, at du ser 
det på den måde. OPC UA som grænseflade 
til direkte dataudveksling fra anlægget til hø-
jere IT-niveauer med ERP- eller MES-funktio-
nalitet eller til ’skyen’ - med alle de applikati-
oner, der er mulige i dag og i fremtiden – er 
for os ”State of the Art”- kommunikation for 
det industrielle miljø. Vi har haft meget gode 
erfaringer i de projekter, hvor kunderne bru-
ger den integrerede OPC UA-server i vores 
gateways. Grænsefladen er standardiseret 
over hele verden og er enkel og intuitiv at 
bruge. Dataoverførslen foregår parallelt med 
feltbussen og har avancerede krypterings-
teknologier. Selvfølgelig er vi, hvis vi bliver 
bedt om det, i stand til at tilbyde andre mu-
ligheder og løsninger, men dette er ikke et 
problem i øjeblikket - især da OPC UA sand-
synligvis i fremtiden vil blive  den universelle 
kommunikationsstandard for Industrie 4.0 
og IIoT.

Best Practice – ASi-5 Best Practice – ASi-5 
med Bihl+Wiedemann med Bihl+Wiedemann 
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AS-INTERFACE PROGRAM

”Auf Schalke”, på Bremens Weser-
stadion, i LANXESS Arena i Köln 
og i Münchens Allianz-Arena fi k 
deltagerne på Arena-Tour først et 
kig bag kulisserne og stadionluft i 
lungerne i forbindelse med en guidet 
tur på stadion. Som en del af ASi-
5-workshoppen fi k de derefter en 
omfattende introduktion til den nye 
AS-interface-standard. Her kiggede 
man på konkrete anvendelseseks-
empler, der viser, hvordan aktuelle 
automatiseringsopgaver kan løses med ASi-
5. Desuden opbyggede man i samarbejde 
med deltagerne en applikation, som blev 
brugt til at demonstrere den enkle og billige 
integration af IO-Link-devices, integration af 
ASi-5 i PROFINETs verden og styring af rul-

ledrev og omformere. Her kunne hver delta-
ger også integrere sin egen IO-Link-device i 
applikationen og tage den i brug. Ved alle fi re 
arrangementer var stemningen udpræget po-
sitiv – også når det kom til hygiejnetiltagene. 
Workshopperne bød på mange muligheder 

for intens networking mellem deltagerne og 
dialog med oplægsholderne. Deltagerne gav 
efterfølgende udtryk for, hvor glade de var for 
igen at have oplevet et fysisk arrangement.

Intet kan erstatte den direkte kontakt – slet ikke i tider som disse. Derfor fortsætter Bihl+Wiedemann sin succesfulde Arena-Tour 
fra sidste år med fysiske ASi-5-workshops i 2021 og supplerer endda med endnu en workshop med temaet ”Praktisk sikkerheds-
teknik”. Sammen med fi rmaet Lauer CE-Safety GmbH fra Coesfeld viser Bihl+Wiedemann her, hvordan sikkerhedsanordninger kan 
realiseres i overensstemmelse med kravene i maskindirektivet.

Overblik over indholdet på de to gratis workshops på Arena-Tour 2021:

Böblingen   Dortmund   Innsbruck (AT)   Stuttgart   Hamburg   München
Datoer & registrering under: www.bihl-wiedemann.de

in Kooperation mit

Workshoppen: 
Praktisk sikkerhedsteknik

✓ Sikkerhedsrelevant software-udarbejdelse 
✓ Validering af den funktionelle sikkerhed
✓ Sikker adskillelse
✓ Enkel installation

Workshoppen: 
ASi-5 med IO-Link

✓ ASi-5-teknologi
✓ Integration i PROFINET-verdenen
✓ Integration af IO-Link
✓ ASi Safety

Bihl+Wiedemanns ”Arena-Tour” var et af ganske få fysiske arrangementer, der blev afholdt i 
2020 – naturligvis under streng overholdelse af de gældende hygiejnekrav.

Arena-Tour 2021 udvidet med workshoppen ”Praktisk sikkerhedsteknik“

ARENA-TOUR 2020/2021:
SUCCESFULDE FYSISKE WORKSHOPS I CORONAENS TID

GRATIS
ANMELDEN

ARENA-TOUR 2021

ASi-5 und IO-Link
Die neueste Innovationsstufe für Ihre Anlage

Praxisnahe Sicherheitstechnik
Nach Anforderungen der MRL umgesetzt4x

6x

In Kooperation mit 

Gratis-Workshops für Sie vor Ort



Alle seks nye 30 V strømforsyninger er op-
timeret og fuldt testet til brug med ASi-5/
ASi-3 gateways fra Bihl+Wiedemann. Fejl, 
der typisk opstår med strømforsyninger, er 
blevet reduceret til et minimum i de områder, 
der er relevante for ASi-5 og ASi-3. Da data-
kobling allerede er blevet integreret i ASi-5/
ASi-3-gateways, er de nye 30 V-strømfor-
syninger ikke kun billigere end tidligere ASi-
strømforsyninger, de er også betydeligt mere 
kompakte. 

Og fordi de kan installeres tæt op ad hinan-
den, sparer de værdifuld plads i styreskabet. 
Endelig kan man sammen med ASi-5/ASi-
3- gateways altid holde øje med forsynings-
strømme og spændinger i ASi-installationer. 
De nye 30 V strømforsyninger kan ikke kun 
bruges i blandede og rene ASi-5 applikatio-
ner, de er også meget nyttige med traditio-
nelle ASi-3 gateways i „1 Power Supply, 1 
Gateway for 2 ASi Circuits“ fi guration. Tid-
ligere var ASi strømforsyninger tilgængelige 

som erstatninger for eksisterende applikatio-
ner, men når man skal designe et nyt system 
eller opgradere en eksisterende maskine, an-
befaler Bihl+Wiedemann, at man skifter over 
til den nye 30 V strømforsyninger sammen 
med ASi-5/ASi-3 fi eldbus gateways.
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ASI-5 OG ASi NYHEDER FRA BIHL+WIEDEMANN

Ny 30 V strømforsyningsgeneration til ASi-5

Den nye ASi-5/ASi-3 håndholdte adresseringsenhed 
fra Bihl+Wiedemann

Bihl+Wiedemann har lanceret en ny generation af 30 V strømforsyninger.
De er specielt udviklet til ASi-5 kommunikation og er derfor ideel til blandede ASi-5/ASi-3 applikationer.

Den nye produktserie på 30 V strømforsyninger fra Bihl+Wiedemann indeholder følgende artikelnumre:

✓ Understøtter alle generationer af ASi-moduler, inkl. ASi-5
✓ Optimeret til nem adressering uden yderligere mobile 
enheder
✓ Let at bruge takket være seks robuste knapper
✓ Moderne OLED-farvedisplay
✓  Standard USB-C-forbindelse til strømforsyning og som 

PC-grænsefl ade
✓  Moderne energilagring (superkondensator) for hurtig 

opladning og længere levetid
 -  Driftstid: 120 læse-/skriveoperationer fra fuldt opladet 

superkondensator
 -  Strømforsyning: Superkondensator opladningstid til 

70 moduler ca. 10 minutter, fuldt opladet på cirka 30 
minutter

AS-INTERFACE UDVIKLING 

Ny 30 V strømforsyningsgeneration til ASi-5

Understøtter alle generationer af ASi-moduler, inkl. ASi-5
Optimeret til nem adressering uden yderligere mobile 

Let at bruge takket være seks robuste knapper

Standard USB-C-forbindelse til strømforsyning og som 

Moderne energilagring (superkondensator) for hurtig 

 -  Driftstid: 120 læse-/skriveoperationer fra fuldt opladet 

 -  Strømforsyning: Superkondensator opladningstid til 
70 moduler ca. 10 minutter, fuldt opladet på cirka 30 60 mm 35

mm

130 mm130 mm

i

30 V strømforsyning, 4 A 30 V strømforsyning, 8 A 30 V strømforsyning, 16 A 30 V strømforsyning, 3 A

1-faset, 100 
... 240 VAC   
(BW4218)

1-faset, 100 ...
240 VAC (BW4219)
3-faset, 400 ...
500 VAC (BW4220)

1-faset, 100 ...
240 VAC (BW4221)
3-faset, 400 ...
500 VAC (BW4222)

1-faset, 100 ... 
240 VAC (BW4223)
Egnet til UL Klasse 2

Egnet til UL
Klasse 2

PC Powerbank
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Et eksempel på maksimal fl eksibilitet og 
omkostningseff ektivitet i ASi-5-applikationer 
er de selvkonfi gurerende I/O-moduler fra 
Bihl+Wiedemann, der muliggør brug af op til 
16 digitale signaler, der efter ønske distribu-
eres som in- eller output. 

De to ASi-5 moduler BWU4230 og BWU4231 
i IP67 har hver 16 I/O’er. Afhængigt af ap-
plikationen muliggør dette op til 16 digitale 
ind- og udgange, eksempelvis til at forbinde 
12 sensorer og fi re ventiler i en pakkemas-
kine. Anvendelsesmulighederne spænder fra 
motorstyring til signalindikation og styrings-
paneler. Modulerne kræver ikke forudkon-
fi gurering, og deres funktionelle brug kan 

IP67 ASi-5 moduler
 - 8 x M12, 16I BWU3890

IP67 ASi-3 moduler
 - 2 x M12, 2I/2O, BWU3497
 - 4 x M12, 4I BWU2725
 - 8 x M12, 4I/4O BWU2810

IP20 ASi-5 moduler
 - 16I BWU3874

IP20 ASi-3 moduler
 - 4I BWU2723
 - 4I/4O BWU1938
 - 8I BWU2721
 - 8I/8O BWU2490

ændres uden brug af yderligere software. 
En anden fordel er de forskellige diagnos-
tikkapaciteter. Kanalspecifi k diagnostik gør 
det muligt at registrere en kortslutning eller 
overbelastning af strømforsyningen til en 
sensor på en hvilken som helst terminal. Og 
med cyklisk feedback kan status for ethvert 
sæt digitalt output læses, så fejl hurtigt kan 
lokaliseres og afhjælpes.

Ud over modulerne med 16 digitale signaler 
omfatter produktfamilien af ASi-5 selvkon-
fi gurerende I/O-moduler også 8 I/O-mo-
dulet BWU4232 i IP67 og 16 I/O-modulet 
BWU3884 i IP20. BWU4727, et digitalt 
ASi-3-modul med selvkonfi gurerende tils-

lutninger i et hus til en aktiv distributør, fås 
også. Det faktum, at mange forskellige ap-
plikationer kan håndteres ved hjælp af et og 
samme modul, forenkler ikke kun styringen 
af reservedele. De selvkonfi gurerende I/O’er 
fra Bihl+Wiedemann er også billigere end 
sammenlignelige Ethernet- eller IO-Link-ba-
serede løsninger og reducerer kablingsom-
kostningerne med op til 70% i forhold til 
runde kabelløsninger.

ASi-5 selvkonfi gurerende I/O-moduler fra Bihl+Wiedemann

BWU4230 BWU4231

BWU4232

BWU3884
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BWU4721
Styring af 2 x 48 V 

motorruller
4 – ASi

AUX 
(48 V)

Profi lkabel
2 x M8 Snap-in-kabelstik, lige, 5-benede (motorer)

2 x M8 kabelstik, lige, 4-polet (sensorer)
IP67

BWU4722
Styring af 2 x 24 V 

motorruller
4 – ASi AUX Profi lkabel

2 x M8 Snap-in-kabelstik, lige, 5-benede (motorer)
2 x M8 kabelstik, lige, 4-polet (sensorer)

IP67

ASi-5-kabelkanal motormoduler
✓ Tilslutning af 2 x motorruller Interroll AI
✓ I det nye kabelkanalhus

Drevløsninger

Bihl+Wiedemann‘s Choice:   Følgende moduler anbefales til brug sammen 
med ASi-5 selvkonfi gurerende I/O-moduler:

AS-INTERFACE UDVIKLING 
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BWU3847 PROFINET 1 ja, 4A/ASi kreds    
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BWU3852 PROFINET 2 ja, 4A/ASi kreds

BWU3848 PROFINET 1 ja, 8A/ASi kreds

BWU4257 PROFINET 2 ja, 8A/ASi kreds

BWU3849 EtherNet/IP+Modbus TCP 1 ja, 4A/ASi kreds

BWU3851 EtherNet/IP+Modbus TCP 2 ja, 4A/ASi kreds

BWU4019 EtherNet/IP+Modbus TCP 1 ja, 8A/ASi kreds

BWU4258 EtherNet/IP+Modbus TCP 2 ja, 8A/ASi kreds

BWU3854 EtherCAT 1 ja, 4A/ASi kreds

BWU4016 POWERLINK 1 ja, 4A/ASi kreds
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BWU4370 Styring af 1 x EBM-Pave K4 4 2 ASi AUX Profi lkabel 4 x M12-stik, 5-benet IP67

BWU4371
Styring af 1 x NORD 

NORDAC FLEX omformer
4 2 ASi AUX Profi lkabel 4 x M12-stik, 5-benet IP67

BWU4369
Styring af 1 x Rockwell PF525 

omformer via RS485
4 2 ASi AUX Profi lkabel 4 x M12-stik, 5-benet IP67

BWU4377 Styring af 1 x SEW MOVIMOT 4 – ASi – Profi lkabel 4 x M12-stik, 5-benet IP67

BWU4718
Styring af 1 x SEW MOVI-C 

frekvensomformer
1 – ASi – Profi lkabel

1 x M12-kabelstik, D-kodet, 
lige, 4-benet

IP67

ASi-5 motormoduler

Aktivt distributør ASi-5 motormodul

ASi-5/ASi-3 Fieldbus Gateways
✓ ASi-5 Master og (mest kraftfulde) ASi-3 Master i én enhed
✓  Mulighed for manipulationssikker feltopdatering af fi rmware 

og sikkerhedsopdateringer
✓ OPC UA server og integreret webserver

AS-INTERFACE UDVIKLING 
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