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Sammanfattning 
 

En teknikstudie med syfte att hitta de parametrar som styr den slutliga utformningen hos ett 
nytt I/O-system genomfördes hos ABB Open Control Systems under våren 2007. Hela 
teknikstudien belyste ekonomi, marknadsaspekter och tekniska aspekter som elektronik och 
mekanik. Denna rapport fokuserar på de mekaniska aspekterna.  
 
Det finns problem med kylning av elektroniken i kombination med flexibelt montage och 
utrymmesbehov på DIN-skenan hos det nuvarande systemet, S800 I/O. På ett nytt I/O-system 
ställs krav på ökad flexibilitet och minskat utrymmesbehov utan att göra avkall på god 
kylning. De som främst kommer i kontakt med mekaniken i ett I/O-system, installatörer och 
serviceingenjörer, ställer dessutom krav på att systemet medger en välgjord installation där 
det är enkelt att göra rätt. ”Klick-känsla”, att det klickar till vid installationen och man får 
känslan av att allt sitter rätt och är ordentligt fastsatt, är en viktig parameter. 
 
Det föreslagna konceptet monteras på DIN-skena och bygger på att snedställa I/O-modulen 
45° i förhållande till DIN-skenan. Att snedställa I/O-modulen 45° innebär att det inte har 
någon betydelse om DIN-skenan med det påmonterade I/O-systemet sitter horisontellt eller 
vertikalt. I/O-modulen lutar 45° i alla fall. Det löser kravet på flexibelt montage och inverkar 
positivt på kylningen av elektroniken i de flesta fall. Utrymmesbehovet på DIN-skenan 
minskar markant jämfört med användande av S800 Extended MTU. Men gentemot ett 
användande av S800 Compact MTU ökar utrymmesbehovet något. Detta kan lösas genom att 
använda två typer av MTU:er, en för 45° snedställt montage och en för rakt montage. 
 
Det finns dock ett starkt krav på Hot replaceable som kan bli svårt att uppfylla med det 
föreslagna konceptet. En eventuell lösning bör detaljstuderas ytterligare. Hittas ingen lösning 
är det föreslagna konceptet inte rätt väg att gå. 
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Ordlista 
 

1 Buss  System av gemensamma ledare och kontakter som elektriskt förbinder I/O-
modulerna med varandra och med FCI:n. Här överförs datameddelanden, 
adresser och matningsspänning. 

 
2 Controller Datorn i ett automationssystem. Controllern programmeras att automatiskt sköta 

en industriell process. Den läser in mätvärden och beräknar styrvärden. 
 
3 DIN-skena En, enligt tyska DIN, standardiserad metallskena. Vanligt förekommande för 

fastsättning av industriella apparater i ett skåp. 
 
4 EMC Elektromagnetisk kompatibilitet. En elektronisk utrustnings förmåga att fungera 

tillfredställande utan att störa annan utrustning (emission) eller själv bli störd av 
annan utrustning (immunitet). EMC-direktivet bestämmer vilka gränsvärden 
som gäller för att en produkt ska få CE-märkas, och därmed bli möjlig att sälja. 

 
5 FCI Field Communication Interface. En enhet som sköter kommunikationen och 

skickar datameddelanden mellan I/O-systemet och Controllern. 
 
6 Givare Givaren mäter fysikaliska storheter som temperatur och tryck och omvandlar 

dessa till en elektrisk signal. Den sitter ofta placerad på ett rör eller en tank ute i 
den process som ska övervakas. Termometrar och flödesmätare är exempel på 
vanliga givare i en industriell process. 

 
7 Hot När en I/O-modul går sönder eller av annat skäl måste bytas ska den kunna tas  
replaceable bort utan att störa andra I/O-moduler och därmed störa processen.   

 
8 Industriell Elektronik där det ställs högre krav på miljötålighet och överspänningstålighet 
elektronik än på elektronik i allmänhet.  
 
9 I/O I/O står för Input/Output. I/O-systemet, eller mätsignalsystemet, tar emot 

elektriska signaler från givare eller skickar ut elektriska signaler till ställdon ute 
i processen. I/O-systemet mäter och styr elektrisk ström och spänning, och gör 
om de elektriska signalerna till datameddelanden som förstås av Controllern. 

 
10 I/O-modul Den enhet som innehåller den intelligenta elektroniken. Fästs fast på MTU:erna. 
 
11 MTU Module Termination Unit. MTU:erna är basen i I/O-systemet. De fästs på DIN-

skenan och på dem fästs i sin tur I/O-modulerna. På MTU:erna kan även 
signalkablarna från processens givare och ställdon anslutas. I MTU:erna sitter 
bussen som elektriskt förbinder I/O-modulerna med varandra och med FCI:n. 

 
12 Ställdon Ställdonet styr fysikaliska storheter som flöde och hastighet. Den sitter, liksom 

givarna, ofta placerad på ett rör eller en tank ute i den process som ska 
övervakas. Ventiler, pumpar och motorer är exempel på vanliga ställdon i en 
industriell process. 
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1 Inledning 
Examensarbetet har utförts som en del av teknikstudien Lilly hos ABB Open Control Systems 
under våren 2007. Teknikstudien Lillys uppgift är att hitta de parametrar som styr den slutliga 
utformningen hos ett nytt 9 I/O-system. Det nuvarande I/O systemet, S800 I/O, är äldre än de 
viktigaste konkurrenternas system. Det finns därför ett behov av modernisering. 

1.1 ABB Open Control Systems 
ABB är en ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik. Företaget har verksamhet i 
omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare. I Sverige har företaget 8 700 
anställda, där Ludvika och Västerås är de största verksamhetsorterna.  
Den del av företaget där examensarbetet utförts heter Open Control Systems. De utvecklar 
automationssystem för processindustrier. Ett automationssystem består av en eller flera 
datorer med vidhängande utrustning som automatiskt reglerar och kontrollerar en industriell 
process (Lindeborg). Ordet automatiskt är ett centralt begrepp. Nyttan med automations-
systemet är att verksamheten ska kunna drivas automatiskt. Lite förenklat att in i fabriken 
kommer råvarorna och ut ur den rullar produkterna. Men nyttan är även att produktionen ska 
kunna styras mot uppsatta mål för ekonomi, produktivitet, kvalitet och miljö. Tillverkningen 
av köttbullar vid Dafgårds livsmedelsfabrik utanför Lidköping är ett exempel på en 
processindustri, men Open Control Systems kunder återfinns även inom olja och gas, kemi 
och läkemedel, papper och massa, metall och mineral samt olika energibolag. Det senaste i 
raden av automationssystem som Open Control Systems utvecklat heter System 800xA. 

1.2 Vad är en industriell process? 
I exemplet med köttbullstillverkningen ovan handlar 
det om att blanda ihop köttfärs med kryddor och andra 
tillsatser i en tank, fördela smeten, steka den till rätt 
temperatur och konsistens för att sedan förpacka de 
färdiga köttbullarna i en påse. Många industriella 
processer handlar om detta att blanda ihop olika ämnen 
i en tank, att styra ett flöde, att kontrollera en 
temperatur och att förpacka slutprodukten.  
En typisk processanläggning består av rörledningar på 
vilka det sitter olika typer av 6 givare. Från givarna 
hämtas mätvärden som tryck, temperatur och hastighet. 
Mätvärdena skickas i signalkablar in i I/O-systemet 
som skickar dem vidare in i 2 Controllern.  
I Controllern finns mjukvara som tar emot mätvärdena 
och jämför dem med de som ska gälla för att uppfylla 
de uppsatta produktionsmålen. Vid behov skickas 
signaler tillbaka till 12 ställdonen med order om 
åtgärder. 
På bilden syns Norsk Hydros (nuvarande StatoilHydro) 
oljeborrplattform Grane. Platsen är svårtillgänglig, 
arbetet är riskfyllt och priset på utrymme är skyhögt. 
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2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att studera hur mekaniken till ett nytt I/O-system skulle kunna 
utformas. Lite är känt om hur ett nytt I/O-system bör se ut för att tillfredställa marknaden. 
Arbetet kommer därför att fokusera på de parametrar som styr mekanikens utformning. Målet 
är att hitta dessa parametrar samt ta fram ett eller ett par koncept på mekanisk kapsling. Det 
nya I/O-systemet ska vara ett komplement eller en ersättare till S800 I/O. 

3 Projektdirektiv 
Examensarbetet ska fokusera på mekaniken i ett nytt I/O-system, och delresultatet ska 
publiceras i ABB´s rapport PA-SE-XA-004263 Lilly - Status Report. Rapporten i sin helhet är 
konfidentiell. 
En studie av mekaniken har redan utförts för ABB´s räkning av företagen Tyco och Phoenix, 
två större leverantörer av elektronikkomponenter. De koncept som företagen tagit fram ska 
utvärderas tillsammans med de koncept som tas fram under examensarbetet. Resultatet från 
Tyco och Phoenix finns redovisat i rapporten PA-SE-XA-003436 Lilly, from a mechanical 
perspective. Rapporten i sin helhet är konfidentiell men en av slutsatserna är att ”för- och 
nackdelar när det gäller kylning, bredd (på DIN-skena) […] måste utvärderas mer i detalj 
innan beslut om mekanikens utformning görs”.  

4 Problemformulering 
1. Flera användare med olika behov. Ett I/O-systems livscykel börjar med konstruktion och 
produktion, övergår i en lång fas av användning för att till sist skrotas och återvinnas. Man 
kan anta att användarna och deras behov skiftar mellan de olika faserna. Det är därför 
nödvändigt att definiera vilka användarna är under I/O-systemets hela livscykel, och därefter 
fastställa hur mekaniken ska utformas för att bäst tillgodose deras skiftande behov.  
 
2. Kylning av elektroniken. Elektronik producerar en viss mängd värme när den är i drift. 
För att skydda elektroniken från beröring kapslas den in i någon form mekanik, med den 
nackdelen att temperaturen ökar inne i kapslingen. Värme är den avgörande faktor som 
bestämmer elektronikens livslängd, alltså måste värmen kylas bort på något sätt. 8 Industriell 
elektronik kyls ofta genom självkonvektion, dvs. att värmen från elektroniken sätter luften i 
rörelse och får den att strömma. Härigenom åstadkoms en kylande effekt. 
 
3. Flexibelt montage. Det nuvarande I/O-systemet, S800 I/O, är specificerad för användning i 
+40°C respektive +55°C omgivningstemperatur beroende på montageriktning. De olika 
montageriktningarna ger olika förutsättningar för kylning av elektroniken. Även valet av 
11 MTU påverkar förutsättningen för god kylning.  
 
4. Utrymmesbehov. I projektdirektivet framgår att utrymmesbehovet på 3 DIN-skenan måste 
utvärderas. S800 I/O upplevs som tämligen utrymmeskrävande. Industriell elektronik kan 
ibland sitta placerad i små utrymmen där kostnaden för utrymmet är hög, exempelvis på en 
oljeborrplattform. Ju mindre plats elektroniken tar desto bättre är det. 
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5. Lång livscykel. Generellt gäller för all industriell elektronik att den, till skillnad från 
exempelvis hemelektronik som byts med några års mellanrum, har en lång livscykel. Det 
finns kunder till ABB Open Control Systems som fortfarande använder produkter som 
utvecklades på 1980-talet och ännu tidigare. 
 
6. Minskad produktfamilj. Ett ABB krav är att antalet enheter i produktfamiljen ska 
minskas. S800 I/O utvecklades på 90-talet och produktfamiljen innehåller, tillsammans med 
äldre produktfamiljer, väldigt många delar. Dessa delar kräver ett underhåll som kan antas bli 
dyrare och dyrare allt eftersom tekniken i dem blir äldre. 
 
7. Krav från projektledningen. Följande kravspecifikation som berör mekaniken finns i PA-
SE-XA-004263 Lilly - Status Report och ska ses som en första input i examensarbetet. En mer 
fullständig kravspecifikation kommer presenteras längre fram i rapporten. 
 

• Omgivningstemperaturen ska kunna höjas till 60°C 
 

• Enheter ska kunna bytas utan att påverka andra enheter eller bryta 1 bussen  
( 7 Hot replaceable) 
 

• 25 % kostnadsreduktion jämfört med S800 I/O 

5 Projektavgränsningar 
Examensarbetet ska resultera i denna rapport, en eller ett par konceptmodeller i 3D-CAD samt 
en fysisk modell.  
 

• Examensarbetet är på C-nivå och uppgår till 10 poäng vilket motsvarar 10 veckors 
arbete. 

• Examensarbetet har fokuserat på 10 I/O-modul och MTU. Studierna av 5 FCI är 
begränsad till ett principförslag för att visa helheten.  

• Den fysiska modellen visar i första hand utseende och är därför funktionellt begränsad. 
• Formgivningen ska följa riktlinjerna i ABB Visual Product Design Guidelines. 
• Kostnad och eventuell kostnadsreduktion för de olika koncepten redovisas ej. De finns 

redovisade i PA-SE-XA-003436 Lilly, from a mechanical perspective. 
• Konkurrentstudier ingår inte i teknikstudien Lilly. 
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Examensarbetet baseras på teori hämtad ur The mechanical design process (Ullman). 
Designprocessen delades in i fyra faser enligt bilden nedan (Ullman, 2003:68). I praktiken är 
dock inte gränserna mellan faserna så tydliga som bilden ger sken av. Designprocessen 
medför alltid ett itererande där erhållen kunskap från en fas kan innebära en justering av 
beslut tagna i en tidigare fas (Ullman, 2003:72). Detta itererande representeras av den röda 
pilen som pekar bakåt. 
 

 
Designprocessen har stöd i metoder och produktutvecklingsverktyg som ser till att framåt-
skridandet blir effektivt och kvalitetsmässigt säkerställt. Metoderna och verktygen ger olika 
perspektiv på produkten under dess livscykel och fungerar som checklista så att inget förbises. 
De hjälper till att bygga in kvalitet i produkten samt uppmuntrar till kommunikation mellan 
projektmedlemmarna.  

6.1 Projektdefinition 
Få produkter skapas av bara en enda person. I stället är det en grupp av personer, en projekt-
grupp, som tillsammans arbetar för att ta fram produkten. Den första fasen handlar om att 
forma gruppen, ta fram direktiv för uppgiften och att planera arbetet.  
Vid integrerad produktutveckling (Concurrent engineering) är kommunikation en av 
nycklarna till en god designprocess (Ullman, 2003:21). I en projektgrupp med flera 
medlemmar är det därför nödvändigt med regelbundna avstämningsmöten. Under mötena 
skapas en gemensam terminologi och förståelse i projektgruppen så att alla arbetar åt samma, 
eller åtminstone någotsånär samma, håll. Vektorsumman av allas arbete måste hela tiden peka 
mot målet. Beslut som tas under mötet skrivs ner i ett protokoll. Dels för minnets skull, dels 
för att alla efteråt ska ha en gemensam bild av det som beslutades. 

6.2 Specificering 
Den andra fasen fokuserar kring att förstå problemet och att lägga grunden för projektet. 
Arbetet innebär inledningsvis ett spekulerande kring det okända (Ullman, 2003:70). Med 
andra ord; det är oklart vilka som är kravställare, det finns ingen fullständig kravspecifikation 
och produktens funktion är inte klarlagd, men det finns många som spekulerar kring dessa 
frågor. Arbetet innebär en hög grad av itererande innan problemet och uppgiften är helt 
formulerad och hela projektgruppen jobbar i samma riktning. Spekulationerna har övergått i 
faktabaserad erfarenhet och det okända har blivit känt.  
 
Under den andra fasen klarläggs vilka som ska använda produkten och därmed blir 
kravställare på produktens funktioner. Nulägesanalys, intervjuer och fältstudier är vanliga 
metoder för informationsinsamling. Kravspecifikation och funktionsanalys är de vanligaste 
verktygen för att definiera produktens utformning och funktion.  

 PROJEKTDEFINITION 
  Forma gruppen 
  Forma uppgiften 
  Avgränsa uppgiften 
  Avstämningsmöten 
 

 SPECIFICERING 
  Identifikation av kravställare 
  Informationsinsamling 
  Kravspecifikation 
  Funktionsanalys 
 

 KONCEPTUTVECKLING  PRODUKTUTVECKLING 
  Brainstorming   Simulering 
  Idéskisser 
  Konceptgenerering 
  Konceptutvärdering 

  CAD 
  Dokumentation 
 

  Analys och Beslut   
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6.2.1 Nulägesanalys 
De flesta konstruktionsproblem inom industrin gäller omkonstruktion (redesign) av en 
befintlig produkt (Ullman 2003:30). Även till synes nya produkter baseras på eller har sitt 
ursprung i en äldre befintlig produkt. Metoden används för att studera hur den äldre produkten 
ser ut och varför den ser ut som den gör.   

6.2.2 Intervju 
Metoden används för att inhämta information från produktens målgrupp. Här måste man skilja 
på kund och användare. Det är inte säkert att det är den som köper produkten som sen 
kommer att använda den. Det är en god idé att ställa samma frågor till flera personer för att 
kunna analysera samstämmigheten eller se om det är något krav som sticker ut (Önnered).  

6.2.3 Fältstudie och studiebesök 
Metoden används för att undersöka de miljöer där produkten kommer att användas. 
Fältstudien skapar förståelse för de påfrestningar produkten kan utsättas för, exempelvis 
värme/kyla, smuts, belastningar, korrosiva ämnen etc. Studiebesök skapar möjlighet att se hur 
produkten installeras samt medger även chansen att se konkurrerande produkter.  

6.2.4 Kravspecifikation 
Kravställningen är ännu en av nycklarna till en god designprocess (Ullman, 2003:11). 
Verktyget är utgångspunkten vid det fortsatta arbetet med konceptgenerering och utvärdering. 
Här specificeras de krav som ställs på produkten och som styr produktens utformning. Kraven 
kan vara allt från enkla önskemål till hårda lagkrav som måste uppfyllas för att produkten 
överhuvudtaget ska få säljas.  Under designprocessen kontrolleras koncepten mot 
kravspecifikationen för att verifiera att kraven uppfylls. 

6.2.5 Funktionsanalys 
Verktyget används för att identifiera vad produkten eller delarna i produkten ska göra med 
utgångspunkt från kraven (Ullman, 2003:148). Funktionerna delas in i huvudfunktion, 
nödvändig funktion och önskvärd funktion. Det viktiga är att fokusera på funktioner och inte 
lösningar.  

6.3 Konceptutveckling 
Under den tredje fasen utvecklas koncept. Ett koncept är en övergripande idé som ska svara 
mot de krav och funktioner som definierats i kravspecifikationen och funktionsanalysen. 
Konceptet är alltså ingen fullständigt definierad lösning på problemet utan endast en modell. 
Syftet med konceptutveckling är att kunna välja det bästa alternativet för vidare utveckling 
innan för mycket tid och resurser lagts ned i projektet (Ullman, 2003:73). Precis som under 
den andra fasen innebär arbetet en hög grad av itererande innan det bestämts vilket eller vilka 
koncept som är värda att utveckla vidare.  
 
Brainstorming och idéskissning är vanliga metoder för att generera koncept, liksom att låta sig 
inspireras av såväl egna som konkurrenters tidigare produkter. Pugh-matris är ett väl beprövat 
verktyg för att utvärdera koncepten.  
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6.3.1 Brainstorming 
Detta är kanske den vanligaste metoden att ta fram idéer. Brainstorming utförs i grupp. Den 
viktigaste spelregeln är att idéerna inte får kritiseras. Tvärtom kan idéer som från början synes 
mediokra utvecklas till något bra, eller ge upphov till en annan bra idé. Kvantitet är viktigare 
än kvalitet. 

6.3.2 Idéskisser 
Metoden används under brainstorming för att visualisera idéer. Skisser ger ett helt annat liv i 
diskussionerna, det blir betydligt lättare att få engagemang hos de övriga. Det är bättre med en 
ful och kantig skiss än ingen alls, men en god skissteknik är alltid en fördel (Tengstrand).  

6.3.3 Konceptgenerering 
Hela idén med konceptgenerering är att ta fram många koncept. Det finns en tendens hos 
produktutvecklare att ta fram ett koncept och sen vidareutveckla det till en produkt. Detta är 
en mycket svag metod (Ullman, 2003:137). Linus Pauling, flerfaldig nobelpristagare, har sagt: 
“The best way to have a good idea is to have a lot of ideas”. 

6.3.4 Konceptutvärdering med hjälp av Pugh-matris 
Verktyget används för att utvärdera koncepten och utse en eller flera kandidater till vidare 
studier. Metoden anses enkel och har visat sig effektiv, men kan även utvecklas till mera 
avancerade varianter (Ullman, 2003:185). Koncepten jämförs med en referenslösning, 
vanligen en befintlig lösning. Jämförelsen görs mot kraven från kravspecifikationen. Ofta görs 
en första gallring av koncepten innan de utvärderas med hjälp av matrisen. Vid gallringen 
bedöms bland annat marknadsacceptans, patentintrång och teknikmognad. Efter utvärderingen 
analyseras resultatet och beslut tas om vilket koncept som ska gå vidare för ytterligare studier.  

6.4 Produktutveckling 
Det koncept som valdes ut under fas tre utvecklas sedan vidare till en färdig produkt under 
den fjärde fasen. Här utförs beräkningar på produktens prestanda och på olika produkt-
relaterade kostnader. Här fastslås produktens formgivning och genereras underlag för 
produktion (ritningar, stycklistor, montageanvisningar etc.) Simulering och CAD är vanliga 
verktyg för att utföra beräkningar och generera underlag.  

6.4.1 Simulering 
Verktyget används för att kunna studera ett förlopp i datormiljö innan det finns någon fysisk 
produkt att testa. Simulering är ett sätt att tidigt i designprocessen ta reda på vilka faktorer 
som kan komma att påverka produkten negativt. För att simuleringen inte ska vara 
missvisande förutsätts att man gjort korrekta antaganden och satt upp rätt parametrar, något 
som kräver skicklighet hos den som utför simuleringen.  

6.4.2 CAD – Computer Aided Design 
Verktyget är vida utnyttjat och används för att visualisera, beräkna, dimensionera och 
simulera en mekanikkonstruktion. Förr användes 2D-CAD, där AutoCAD var det vanligaste 
verktyget, men sedan ett tiotal år är 3D-CAD det vanligaste. Vid 3D-modellering skapas 
produkten virtuellt i en tredimensionell datorvärld. Att arbeta med volymer innebär en rad 
fördelar. Bland annat kan montering och dynamiska rörelser simuleras innan det finns någon 
fysisk prototyp att testa på. Pro/ENGINEER och Solid Works är två exempel på vanliga 3D-
CAD verktyg. 
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7 Tillämpad lösningsmetodik 
Kapitlet beskriver tillämpningen av lösningsmetoderna och produktutvecklingsverktygen från 
kapitel 6. Examensarbetets informationsinsamling baseras på Utvecklad sökprocess (Önnered) 
som bygger på informationsinsamling och analys i flera steg och en avslutande samman-
fattning. Informationsinsamlingen skedde med hjälp av nulägesanalys, intervjuer, en fältstudie 
och ett studiebesök.  

7.1 Nulägesanalys – En introduktion till S800 I/O 
Det nuvarande I/O systemet heter S800 I/O och utvecklades i mitten av 90-talet. 
Föregångarna var rackmonterade, medan S800 I/O var tänkt för DIN-skenemontage.  
 
S800 I/O är, ur mekaniskt perspektiv, uppbyggt av två typer av MTU:er. Den ena varianten 
kallas Compact MTU och den andra ungefär dubbelt så breda varianten kallas Extended 
MTU. Den huvudsakliga skillnaden är att Extended MTU medger fler anslutningsmöjligheter 
för signalkablarna. På varje MTU fästs en I/O-modul som, ur mekaniskt perspektiv, bara finns 
i en variant. Mekaniken är dock tväranvänd och används till totalt 40 olika versioner av 
elektroniken. I/O-modulerna kan via MTU:erna kopplas ihop i kluster om maximalt 12 
stycken. Kommunikationen mellan I/O-modulerna och med FCI:n går via en egenutvecklad 
buss som heter Modulbussen. FCI:n sitter i början av varje kluster och sköter 
kommunikationen med Controllern. 
 

Bild 7.1 Compact och Extended MTU 
fastsatta på en DIN-skena, samt två I/O-
moduler 

Bild 7.2 Signalkablar i blått och rött med kabel-
märkningar i gult. Signalkablarna är fastsatta på en 
Compact MTU 

 
Ett modernt I/O-system, såväl ABB´s som konkurrenternas, sitter typiskt monterat i ett skåp 
där det är fastsatt på en DIN-skena tillsammans med en eller flera Controllrar. Utrymmet i ett 
skåp är begränsat. Skåpen finns i en mängd olika bredder och höjder, men de vanligaste 
bredderna är 19 tum (482 mm) och 24 tum (610 mm) samt höjden 1800 mm. På det utrymmet 
vill man ha in så många I/O-moduler som möjligt.  

           (35) 13



I skåpet finns två olika typer av montageriktningar för DIN-skenan, den kan sitta horisontellt 
eller vertikalt. Hos ABB Open Control Systems kunder är bägge montageriktningarna ungefär 
lika vanliga. Elektroniken kyls genom självkonvektion, dvs. att värmen från elektroniken 
sätter luften i rörelse och får den att strömma genom I/O-modulen. Detta ger en önskvärd 
värmetransport ut ur I/O-modulen och därigenom en kylning av elektroniken. 
 

Bild 7.3 Ett I/O-system monterat i ett skåp. Ett kluster om 8 st. I/O-moduler sitter fastsatta på Compact 
MTU:er med signalkablar och tillhörande FCI i ett horisontellt montage. Matningsdonen förser 
systemet med ström. 

 
Skåpmontering innebär en temperaturstegring. Elektroniken i ett fullt utbyggt skåp, bestående 
av en Controller med max antal FCI:er och I/O-moduler, förbrukar som mest 15 W. Detta 
motsvarar förlusteffekten hos en vanlig glödlampa och kan tyckas lågt. Men temperaturen är 
den avgörande faktor som bestämmer elektronikens livslängd. Låg effektförbrukning är därför 
viktigare än snabba processorer hos ett automationssystem. Dessutom producerar snabba 
processorer, som i en persondator, så mycket värme att den måste ledas bort av en fläkt. 
Fläktar har motorer och rörliga delar som kan gå sönder och störa driften. För att minska 
risken för driftstörningar kyls elektroniken till System 800xA enbart genom självkonvektion. 
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7.1.1 Förutsättningarna för kylning av elektroniken i S800 I/O  
Montageriktningarna av DIN-skenan och valet av MTU ger olika förutsättningar för 
kylningen. Detta har studerats i ett antal temperatursimuleringar (Wiberg) och här redovisas 4 
fall, Compact MTU på horisontell respektive vertikal DIN-skena samt Extended MTU på 
horisontell respektive vertikal DIN-skena. Den inkommande luften är 25°C i alla tre fallen 
(det fjärde fallet saknar simulering), och den varma elektroniken ger upphov till en luftström. 
Det visar sig att bäst luftström fås om kretskortet i I/O-modulen sitter lodrätt enligt 1:a fallet, 
medan det blir som sämst om kretskortet sitter vågrätt enligt det 2:a fallet 
 
1:a fallet 

    
 
Compact MTU på horisontell DIN-skena ger god luftgenomströmning. Temperaturen inne i 
I/O-modulen stiger till 65,5°C 
 
2:a fallet 
 

         
 
Compact MTU på vertikal DIN-skena ger sämre luftgenomströmning än 1:a fallet. 
Temperaturen inne i I/O-modulen stiger till 77,5°C. 
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3:e fallet 
 

         
 
Extended MTU på vertikal DIN-skena ger god luftgenomströmning som dock kan hindras av 
FCI:n. Temperaturen inne i I/O-modulen stiger till 69,5°C. Dock visar simuleringen att 
temperaturen stiger kontinuerligt i I/O-modulerna, ungefär som i skorsten. Simuleringen är 
gjord med endast 5 st. I/O-moduler. Det saknas simulering på hur högt temperaturen stiger i 
ett fullt kluster om 12 st. men man kan anta att den kommer att stiga ytterligare. 
 
4:e fallet 
 

   
Extended MTU på horisontell DIN-skena ger sämre luftgenomströmning än 1:a fallet. 
Temperatursimulering saknas i detta fall, men den bör påminna om fall 2.  
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7.2 Intervjuer 
ABB Open Control Systems har många typer av kunder. I/O-systemen sitter ute på 
oljeborrplattformar, i ett valsverk eller vid en pappersmaskin för att ta några exempel. Men 
det är viktigt att skilja på kund och användare. De som främst kommer i kontakt med, och 
alltså är användarna av, mekaniken i ett I/O-system är installatörerna och serviceingenjörerna. 
Därför är det dessa som intervjuats. 
 
Med installatör avses en person som på uppdrag av kunden installerar I/O-systemet i ett skåp. 
Installatören jobbar ofta med I/O-systemet lätt åtkomligt i en verkstad. Med serviceingenjör 
avses en person som tar I/O-systemet i drift och som utför service på det i händelse av 
problem. Serviceingenjören jobbar ofta med I/O-systemet där det kan sitta svåråtkomligt i en 
processanläggning.  
 
De som intervjuades var Hans Bergh - installatör på ABB XA/DP, Johan Lundin - 
serviceingenjör på NEA-gruppen samt Susanne Hedman – VD och Stig Högkvist – installatör 
på EA Elautomation. Syftet var att med första intervjun (Hans Bergh) fånga upp allmänna 
tankar och synpunkter för att sedan gå vidare med mer riktade frågor och få bekräftelse av 
svaren i de två andra intervjuerna. De svar som stack ut och återkom var följande: 
 

• I/O-systemen monteras i verkstad och utsätts för vibrationer i transporten till 
processanläggningen 

• Det är viktigt med ”klick-känsla”, dvs. att när I/O-systemet monteras ihop och det 
klickar till får man känslan av att allt sitter rätt och är ordentligt fastsatt 

• En installation ska vara snygg och välgjord. Detta ger en signal om att allt kommer 
fungera i framtiden, medan en slarvig installation signalerar framtida problem 

• I/O-systemet måste ha dioder, LED, som visar statusen på de elektriska signalerna 
 
Några svar var motstridiga: 

• Johan menade att lågt pris på I/O-systemet blir allt viktigare, medan Susanne menade 
att priset spelar mindre roll. Däremot måste tiden det tar att installera hållas nere 
eftersom mantimmar är dyrt.  

 
Intervjuerna i sin helhet finns dokumenterade, se bilagorna PA-SE-XA-004724, PA-SE-XA-
005030 och PA-SE-XA-005153. 

7.3 Fältstudie 
En fältstudie genomfördes på anläggningen för rökgaskondensering till Panna 5 i Västerås 
Kraftvärmeverk. I pannan eldas biobränsle. Biobränsle innehåller en viss mängd fukt som 
följer med rökgaserna efter förbränningen. Fukten kondenseras i en värmeväxlare där energin 
tas tillvara. Kondensvattnet renas i anläggningen och pumpas sen ut i fjärrvärmenätet. 
Processen styrs av System 800xA och ger energi åt Västeråsborna som annars skulle ha gått 
förlorad, samt gratis vatten till fjärrvärmenätet.  

           (35) 17



På bild 7.4 syns bara en del av rörsystemet. Hela anläggningen består av många hundratals 
meter rör och är flera våningar hög. På rörsystemet sitter en mängd givare och ställdon som 
alla är kopplade till I/O-systemet. Bild 7.5 visar I/O-systemet som satt installerat i ett par skåp 
vid sidan av anläggningen. Till systemet hade Extended MTU använts och de satt i ett 
vertikalt montage. Längst upp i montaget satt en Controller (till vänster i bild) och en FCI (till 
höger i bild). Dessa hindrade den varma luften inne i I/O-modulen att strömma ut. Det är 
oklart om installatören var medveten om att detta innebär en temperaturhöjning inne i I/O-
modulen. Men helt klart är att I/O-systemet bevisligen medger denna typ av installation, som 
kan innebära framtida problem med elektronik som går sönder på grund av värmen. 

7.4 Studiebesök 
En resa genomfördes till Hannover och den stora 
Interkamamässan. Mässan är mycket stor och visar 
allt vad branschen har att erbjuda inom industri-
automation. Resans syfte var att samla information 
till teknikstudien Lilly och att skapa en samlad bild 
av branschen. Syftet var även att samla på 
broschyrmaterial innehållande tips och idéer som 
kan bli användbara i kommande produkter. Ett 
intressant uppslag var ASI-bussen som utgörs av en 
mjuk och böjlig kabel på vilken man hänger olika 
instrument. 
 
Resan med alla intryck finns dokumenterad,  
se bilaga PA-SE-XA-005088 

Bild 7.5 I/O-systemet som styr rökgas-
kondenseringen till Panna 5 

Bild 7.4 Del av rörsystemet på anläggningen för 
rökgaskondensering till Panna 5 

Bild 7.6 Ett exempel på ASI-bussen från Jokab Safety 
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7.5 Sammanfattning av informationsinsamlingen 
Av intervjuerna drogs följande slutsatser: 

• Mekaniken måste vara robust och motstå mekaniska påkänningar på plats ute i 
processanläggningen men även under transport till processanläggningen 

• Mekaniken måste ha ”klick-känsla” och förmedla tillförlitlighet 
• Mekaniken måste medge en välgjord installation 
• Mekaniken måste medge ett enkelt handhavande vid installation och service 
• Mekaniken/elektroniken måste erbjuda visuell feedback via blinkande LED 

 
Av fältstudien drogs dessutom följande slutsatser: 

• Mekaniken måste medge en välgjord installation där det är enkelt att göra rätt 
• Mekaniken måste medge en flexibel installation, horisontell eller vertikal, där samma 

förutsättningar ges till god kylning av elektroniken 
 
Av studiebesöket drogs följande slutsatser: 

• DIN-skenemontage är alltjämt det vanligaste sättet att installera.  
• Det förekom MTU:er med plats för flera I/O-moduler än en 
• Frontanslutna signalkablar var vanligt förekommande på I/O-modulerna 
• Kontaktdonstillverkaren Phoenix bygger in mer och mer intelligens i sina produkter 
• Ett I/O-system som använder sig av ASI-bussen skulle kunna vara ett sätt att få ett 

mycket flexibelt montage. ASI-bussen går i en mjuk och böjlig kabel 

7.6 Kravspecifikation 
Resultatet från intervjuerna och fältstudien i kombination med krav från PA-SE-XA-004263 
Lilly - Status Report har resulterat i följande huvudkrav. Alla berör inte mekaniken utan till 
kravspecifikationen har även lagts krav från övriga studier inom teknikstudien Lilly. Kraven 
har tagits fram i consensus under en gemensam diskussion i Lillygruppen. Kraven kommer 
senare att användas vid konceptutvärderingen. 
 

• God hanterbarhet (lätt att montera och ansluta) 
• Litet utrymmesbehov på DIN-skena 
• Flexibelt montage (horisontellt/vertikalt) 
• Kostnadseffektivt  
• Klara högre omgivningstemperatur (+60° C) 
• Lämplighet som ramverksersättare (hög packningstäthet) 
• Lämplighet för AddOn-enheter  
• I/O-modul ska kunna bytas utan att bryta bussen (Hot replaceable) 
• Sänka antalet ingående enheter i I/O-familjen 

 
Utöver dessa finns ett antal generella mekaniska krav 
 

• Robusthet. Mekaniken ska klara lång livslängd 
• Tväranvändbarhet. Mekaniken ska passa till många olika typer av elektronik 
• Mekaniken ska klara tester enligt PA-SE-XA-003749 (Vibrationsprov och fallprov)  
• Mekaniken ska klara miljökraven enligt 3BSR 000 353   
• Mekaniken ska klara kapslingsklass IP20 enligt EN60529 
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7.7 Funktionsanalys 
Intervjuerna visade att det finns flera användare med olika behov. Dessa kommer att avgöra 
om den nya produkten uppfattas som bra eller medelmåttig när den kommer ut på marknaden. 
Användarna och behoven skiftar mellan de olika faserna i produktens livscykel. I syfte att 
studera vilken funktion som betjänar vilken användares behov gjordes en indelning i 
fokusområden i funktionsanalysen. Exempelvis har installatören och serviceingenjören behov 
av ett system som är lätt att koppla in och underhålla medan ABB´s kunder har behov av att 
kunna köpa systemet till lågt pris. Bägge möts dock i behovet av ett tillförlitligt system.  
 
Verb Substantiv Klass Kommentar 
Kapsla elektronik HF Skydda från beröring. Skapa en enhet 
    
Konstruktion och tillverkning ABB´s montörer och kunder i fokus 
Vara produktionsekonomisk N Sänker priset 
Medge enkel montering Ö Få komponenter och få moment sänker priset 
Medge automatmontering Ö Montering m.h.a. robot 
Vara tillförlitlig N  
Vara återvinningsbar N Miljökrav 
Medge transporter N interna och externa, låg vikt 
Medge lagring N Från - 40° till + 50° 
Utnyttja standardkomponenter Ö Sänker priset 
    
Marknadsföring och försäljning ABB i fokus 
Utstråla kvalitet N Stärker varumärke 
Inneha image N Enligt ABB design guideline 
Förmedla samhörighet Ö med andra ABB OCS systemprodukter 
Skapa igenkänning N Se att detta är ABB 
Utstråla robusthet N   
Utstråla innovation Ö Synas att det är något nytt 
Möjliggöra generationsbyte Ö Underlätta försäljning i installerad bas 
    
Installation och service Installatören och serviceingenjören i fokus 
Medge flexibilitet N av installationen i skåp 
Hantera värmeöverskott N från elektroniken 
Underlätta installation N av enheten 
Underlätta inkoppling Ö av kablar 
Erbjuda kontaktidentifiering Ö Vilken sladd ska sitta var? 
Vara intuitiv Ö Installation kan ske utan manual 
Vara robust N   
Utstråla elektronik Ö Manar till försiktighet 
Inneha modulfunktion N Skall passa in i systemet 
Inneha "klick-känsla" N Skall höras när man gjort rätt 
Förmedla tillförlitlighet Ö   
Erbjuda visuell feedback N Exempelvis LED underlättar felsökning 
Underlätta märkning Ö av enheter och kablar 
    
HF = Huvudfunktion 
N = Nödvändig funktion 
Ö = Önskvärd funktion 
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7.8 Konceptgenerering 
Under teknikstudien Lilly har 7 koncept till ett nytt I/O-system tagits fram. Dessa finns 
presenterade nedan. Koncept 1 och 3 har tagits fram av Tyco och Phoenix (se kapitel 3 
Projektdirektiv). Koncept 2, 5 och 6 är inspirerade av tidigare ABB-produkter. Koncept 4 är 
inspirerat av studiebesöket i Hannover (se kapitel 7.4 Studiebesök). Koncept 7 är en 
omkonstruktion av S800 I/O som innebär nya kapslingar och kretskort till MTU:n, men att 
I/O-elektroniken återanvänds. Koncept 1 – 6 innebär en ny konstruktion även av elektroniken. 
 
Bilderna till vänster i visar konceptets ursprung eller inspirationskälla, men för att inte störa 
det konceptuella tänkandet skalades bilderna ner till klossar. Bilderna till höger visar därför 
inga exakta lösningar utan hur man kan göra konceptuellt. I/O-modulen har grön färg och 
MTU:n är blå. Processkablarna är grå. 
 
Koncept 1 
 

      
 

• Enheten är delbar (Hot replaceable) 
• MTU:n fästs på DIN-skena eller plåt 
• Processkablarna fästs i MTU:n 
• Bussen sitter i MTU:n  
• MTU:n har plats för en I/O-modul 
• Konceptet motsvarar Figur 1 Tyco MTU i statusrapporten PA-SE-XA-004263 

 
Koncept 2 
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• Enheten är delbar (Hot replaceable) 
• MTU:n fästs på DIN-skena eller plåt 
• Processkablarna fästs i MTU:n 
• Bussen sitter i MTU:n 
• MTU:n har plats för flera I/O-moduler 
• Princip enligt S900. 

 
Koncept 3 

                          
 

• Enheten är delbar (Hot replaceable) 
• I/O-modulen fästs på DIN-skena (ev. plåt) 
• Processkablarna är jackbara i I/O-modulen 
• Bussen sitter i en enkel separat del 
• Princip enl. S800L + Phoenix BC Housing 
• Konceptet motsvarar Figur 3 Example 1 i statusrapporten PA-SE-XA-004263 

 
Koncept 4 
 

                       
 

• Enheten är delbar (Hot replaceable) 
• I/O-modulen fästs på DIN-skena eller plåt 
• Processkablarna är jackbara i I/O-modulen 
• Bussen går i en böjlig kabel 
• Kabeladapter och separata kablar är onödiga 
• Princip enl. S800L + ASI-bussen 
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Koncept 5 
 

                        
 

• Enheten är delbar (Hot replaceable) 
• En rackformad låda fästs på DIN-skena, en plåt eller i ett ramverk 
• I racket skjuts lösa I/O-kort in, bakifrån eller underifrån 
• Processkablarna är jackbara i I/O-korten 
• Bussen sitter i ett separat kretskort 
• En display visar status på kanalerna 
• FCI:n sitter i ena gaveln 
• Princip enligt S100  

 
Koncept 6 

                        
 

• Enheten är inte delbar (not hot replaceable) 
• En låda fästs på DIN-skena eller plåt 
• Allt är en enhet med många I/O-kanaler 
• Processkablarna är jackbara i I/O-kortet 
• Buss är inte nödvändigt 
• En display och/eller LED visar status på enheten och kanalerna 
• FCI är inbyggt i enheten 
• Princip enligt ABB Master ”Anton & Hilda” 
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Koncept 7 (Omkonstruktion av S800) 

                         
 

• Enheten är delbar (Hot replaceable) 
• MTU:n fästs på DIN-skena eller plåt 
• Processkablarna fästs i MTU:n 
• Bussen sitter i MTU:n  
• MTU:n har plats för en I/O-modul 
• Princip enligt S800 

7.9 Konceptutvärdering 
Konceptutvärderingen skedde med hjälp av en Pugh-matris, se bild 7.7. I matrisen jämfördes 
de framtagna koncepten med en referens. Som referens valdes S800 I/O. Koncepten sattes 
längs x-axeln och fick plus- eller minus-poäng efter hur väl de ansågs uppfylla kraven. Om 
konceptet ansågs vara sämre än referensen sattes –1, om det var lika bra sattes 0, om det var 
bättre sattes +1. 
 
Jämförelsen gjordes mot de krav som fastställts i kravspecifikationen. Kraven sattes längs y-
axeln i matrisen och viktades på en skala mellan 1 till 5, där 5 är det viktigaste. Kravvikten 
togs fram i konsensus under en gemensam diskussion i Lillygruppen. 
 
Nederst i matrisen beräknades de viktade summorna som visade vilket eller vilka av 
koncepten som bäst svarade upp mot kraven. I ett försök att skapa en så objektiv bedömning 
som möjligt, doldes den viktade summan under utvärderingen. Koncept 4 fick högst viktad 
summa följt av koncept 3, 2 och 5. Avslöjandet av ”vinnaren”, koncept 4, resulterade i en del 
negativa reaktioner. Sådana reaktioner är naturliga, var och en har sin bild av hur lösningen 
ska se ut och den kanske inte stämmer överens med det koncept som fick högst poäng. 
 
Lillygruppen genomförde en diskussion där det gjordes en bedömning av lämplighet, 
marknadsacceptans, patentintrång och teknikmognad. Beslut togs om fördjupad studie av 
koncept 3, 4 och 5. Koncept 3 och 4 ansågs snarlika och 5 var intressant om 
marknadsundersökningar pekade mot ersättare för ramverk. Koncept 1 och 2 hade redan 
studerats. Koncept 6 ströks eftersom det inte uppfyllde kravet på Hot replaceable. Koncept 7 
bedömdes vara ett intressant alternativ, men ansågs ligga utanför denna teknikstudie. 
 
 
 

           (35) 24



 
 

Bild 7.7 Konceptutvärdering med hjälp av Pugh-matris. Koncept 4 fick högst poäng  
 

7.10 Analys och beslut kring konceptutvärderingen 
En senare diskussion kring resultatet visade att koncept 4 felaktigt hade fått höga poäng på 
grund av den böjliga kabeln och att konceptet därför ansetts flexibelt och ha större möjlighet 
att klara högre omgivningstemperatur. Den böjliga kabeln skulle ju göra det möjligt att 
placera I/O-systemet lite hur som helst. Men I/O-system fästs i praktiken på en stel DIN-skena 
så böjligheten är inte någon fördel. Dessutom framkom att ASI-bussen inte klarar lagkravet på 
tillfredställande 4 EMC-immunitet. Det kravet ligger dock utanför mekanikstudien. Vidare 
genomfördes ingen marknadsundersökning av ersättare för ramverk inom tiden för 
examensarbetet. Därför tog Lillygruppen beslut om att i nuläget endast studera koncept 3. 

7.11 Fokus på flexibelt montage och högre omgivningstemperatur 
på koncept 3 

Koncept 3 fick minuspoäng på kravet flexibelt montage jämfört med referensen, och fick 
samma poäng (0) på kravet att klara högre omgivningstemperatur. Vad händer om man 
fokuserar på dessa krav? Det har tidigare konstaterats att de olika montageriktningarna av 
DIN-skenan, horisontellt eller vertikalt, samt valet av MTU, Compact eller Extended, ger 
olika förutsättningar för kylning av elektroniken (se kapitel 7.1.1). Finns någon möjlighet att 
jämna ut förutsättningarna genom att bygga mekaniken annorlunda? Marknadsundersökningar 
(PA-SE-XA-004263 Lilly - Status Report) som Lillygruppen tidigare gjort visar att kunderna 
vill kunna använda I/O-systemen i högre omgivningstemperatur och i såväl vertikalt som 
horisontellt montage. En brainstorming resulterade i skissen enligt bild 7.8. 
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Bild 7.8 En FCI med tre st. 45° snedställda I/O-moduler på en horisontell DIN-skena  
 

 
Snedställs I/O-modulerna 45° har det inte någon betydelse om DIN-skenan med det 
påmonterade I/O-systemet sitter horisontellt eller vertikalt. I/O-modulen lutar 45° i alla fall.  
 
Hur påverkar det snedställda montaget kylningen? Simuleringar (Wiberg) gav ett intressant 
resultat. Simuleringarna gjordes endast på den vertikala montageriktningen, men man kan 
anta att resultatet blir snarlikt på den horisontella montageriktningen. Den inkommande luften 
är 25°C och temperaturen stiger till 66,5°C. Som jämförelse stiger temperaturen i 2:a fallet i 
kapitel 7.1.1 till 77,5°C, alltså 11°C ytterligare.  I 3:e fallet stiger temperaturen till 69,5°C, 
alltså måttliga 3°C ytterligare, men med risk för att den fortsätter stiga om fler I/O-moduler 
monteras på. 
 

            
 

Bild 7.9 En FCI med tre st. 45° snedställda I/O-moduler på en vertikal DIN-skena, samt  
resultatet av simuleringen 
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7.12 Fokus på utrymmesbehov på DIN-skenan 
MTU:erna monteras och skjuts ihop bredvid varandra på den raka DIN-skenan. I MTU:erna 
sitter bussen som elektriskt förbinder I/O-modulerna med varandra och med FCI:n. Mellan 
varje MTU sitter kontaktdon som sköter den elektriska förbindningen. Kontaktdonen har raka 
kontaktstift. Alltså är det en fördel om MTU:erna också är raka. Däremot kan I/O-modulerna 
sitta snett i förhållande till MTU:n. Att ställa I/O-modulen snett i 45° vinkel kan antas ge ett 
ökat utrymmesbehov. Att kompensera för de snedställda I/O-modulerna är alltså nödvändigt 
och lösningen blev att låta dem gå delvis omlott med varandra.  
 

 
 

Bild 7.10 Skiss på en I/O-modul som delvis går omlott med intilliggande enheter (grönmarkerat i det 
nedre vänstra hörnet och i det övre högra hörnet)

7.13 Frontanslutna signalkablar 
Vid studiebesöket i Hannover syntes många tillverkare som hade frontanslutna signalkablar 
till sina I/O-system. Frontanslutning innebär att signalkablarna ansluts direkt på I/O-modulens 
front istället för på MTU:n som på S800 I/O. För exempel på frontanslutning se Figur 2 och 3 
i intervjun med EA Elautomation, bilaga PA-SE-XA-005153. 
 
Frontanslutning innebär tre fördelar: 

• Inga kablar eller kontaktdon sitter i vägen för den kylande luften 
• Ledningsdragningen för elektroniken på I/O-modulen blir enklare. Bussanslutningen 

görs i underkant på kretskortet. Signalerna går en rak väg genom kretskortet och ut i 
fronten. Elektroniken kan göras kompaktare och därmed blir kretskortet mindre (enligt 
Anders Årenäs, elektronikkonstruktör och en av medlemmarna i Lillygruppen) 

• MTU:n blir enklare och innehåller endast kontakterna till bussen 
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8 Resultat 
Examensarbetet har visat att ett I/O-system har flera användare med olika behov under 
produktens livscykel. Detta finns belyst i funktionsanalysen. Användarna är i tur och ordning: 
 

• Projektgruppen och konstruktören. Vill ha tillgång till projekttid och projektpengar 
• Montören. Vill kunna montera produkterna rationellt och ergonomiskt utan 

förslitningsskador 
• Marknadsföring och försäljning. Vill ha ett system som har rätt kvalité till rätt pris och 

som därmed möjliggör goda affärer  
• Kunden. Vill köpa ett tillförlitligt system till lågt pris  
• Installatören och serviceingenjören. Vill ha ett system som är lätt att koppla in och lätt 

att underhålla. Funktionen i systemets delar ska vara tydliga och kännas intuitiva så 
det är lätt att göra rätt 

• Framtidens människor. Vill ha en produkt som är återvinningsbar och inte belastar den 
miljö de ska leva i. 

 
Installatören och serviceingenjören är de som främst kommer i kontakt med, och alltså är 
användarna av, mekaniken i ett I/O-system. De parametrar som är avgörande för att de ska 
tycka att produkten är bra är: 
 

• Mekaniken måste vara robust och motstå mekaniska påkänningar under dess livscykel 
• Mekaniken måste ha ”klick-känsla” och förmedla tillförlitlighet vid installation 
• Mekaniken måste medge ett enkelt handhavande vid installation och service 
• Mekaniken måste medge en välgjord installation där det är enkelt att göra rätt och där 

samma förutsättningar ges till god kylning av elektroniken 
 
Bild 8.1 – 8.8 visar det slutliga konceptet. 3D CAD-programmet Pro/ENGINEER har använts 
till konstruktion och bildrendering. I/O-systemet kräver litet utrymmesbehov på DIN-skenan 
utan att göra avkall på användarvänlighet och robusthet. Kapslingen medger god kylning av 
elektroniken oberoende av montageriktning. Antalet varianter på MTU är reducerat till bara 
en enda från tidigare 14. Mekaniken är kompakt och därmed robust.  
 

 
 

Bild 8.1 En FCI med fem I/O-moduler snedställda i 45° monterade på en DIN-skena 
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Bild 8.2 Bilden visar samma som bild 8.1 men utan I/O-modulerna. Här syns kontakten mellan I/O-
modul och MTU 

 
Bild 8.3 En singel I/O-modul monterad på en MTU Bild 8.4 Samma men sedd ur en annan vinkel 

 

 

Bild 8.5 Detaljförstoringar från bild 8.3. Mer information om frontanslutning finns under kapitel 7.13 
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Till varje FCI kan kopplas ett kluster om maximalt 12 stycken I/O-moduler med sina 
respektive MTU:er. Enligt bild 8.8 kräver klustret 812 mm DIN-skenelängd exklusive FCI. 

Bild 8.6 Sprängvy som visar de ingående delarna i 
I/O-modul och MTU 

Bild 8.7 Måtten på en I/O-modul och MTU  
sedd ovanifrån 

Bild 8.8 Längden på ett kluster om 12 st. I/O-moduler. Bilden är nedkortad 
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9 Analys 
Det är viktigt att komma ihåg att ABB Open Control Systems utvecklar ett system av 
produkter, och inte enskilda enheter som ska fungera var för sig oberoende av något annat. Att 
utveckla ett system är komplext. Krav kan motarbeta varandra. Ett exempel är kraven på goda 
förutsättningar för kylning samt litet utrymmesbehov på DIN-skenan. Tar elektroniken mindre 
plats får men in mer elektronik på samma yta och det blir ännu varmare. Produktutvecklarna 
står inför komplexa problem som ställer stora krav på projektledningen att bestämma vad som 
egentligen är viktigast. Nedan följer en analys av problemformuleringen i kapitel 4: 

9.1 Flera användare med olika behov 
Ett I/O-system har flera användare med olika behov under produktens livscykel. Ett behov 
som man kanske inte tänker på är produktutvecklarens. Det finns en risk att dennes behov får 
för stort fokus. Är tiden och pengarna begränsade finns en risk att produktutvecklaren väljer 
den enklaste lösningen utan att ta hänsyn till att de övriga användarnas behov faktiskt är 
viktigare.  

9.2 Kylning av elektroniken 
Att snedställa I/O-modulen 45° ger en sänkning av temperaturen i det 2:a, 3:e och det 4:e 
fallet enligt kapitel 7.1.1. Den största temperatursänkningen sker i 2:a fallet med som mest 
11°C (från 77,5°C till 66,5°C). I det 3:e och 4:e fallet saknas fullständig temperatur-
simulering, men i dessa fall anses konceptet ge en förbättrad kylning. I det 1:a fallet ges en 
ökning av temperaturen med 1°C om I/O-modulen snedställs. I detta fall försämrar konceptet 
kylningen om än måttligt. Det är viktigt att komma ihåg att dessa är simulerade resultat. 
Verkligheten kan skilja sig från simuleringen. 

9.3 Flexibelt montage 
Att snedställa I/O-modulen 45° gör att det inte har någon betydelse om DIN-skenan sitter 
horisontellt eller vertikalt. I/O-modulen lutar 45° i alla fall och ger likartade förutsättningar 
för kylning. Men problemet är komplext eftersom även valet av MTU påverkar. För S800 I/O 
ger montageriktningarna i kombination med valet av MTU olika förutsättningar för kylning 
av elektroniken. I examensarbetes koncept finns bara en MTU vilket innebär att 
förutsättningarna alltid är desamma. Installationen blir alltid välgjord oavsett kunskaperna hos 
den som installerar.  

9.4 Utrymmesbehov 
Ett användande av det föreslagna konceptet skulle ge ett minskat utrymmesbehov på DIN-
skenan jämfört med ett användande av Extended MTU. En Extended MTU är 120 mm bred 
och ett fullt kluster om 12 st. kräver 1440 mm utrymme på DIN-skenan. Ett kluster om 12 
moduler enligt konceptet kräver 812 mm utrymme. Gentemot Extended MTU fås 628 mm 
besparing (1440-812 = 628). Det innebär att man får in 8 I/O-moduler extra på samma DIN-
skenelängd 
 
Men jämfört med ett användande av Compact MTU ökar behovet. En Compact MTU är 59 
mm bred och ett fullt kluster om 12 st. kräver 708 mm utrymme på DIN-skenan. Gentemot 
Compact MTU krävs 104 mm extra DIN-skenelängd (708-812 = -104)  
Det innebär 2 I/O-moduler färre på samma DIN-skenelängd. 
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9.5 Lång livscykel 
Att ABB Open Control Systems kunder använder systemen under lång tid ställer krav på 
robusthet hos konstruktionen. Mekaniken är kompakt bör sannolikt erbjuda minst lika bra 
livslängd som S800 I/O eller bättre. Dock har inga mekaniska tester utförts på konceptet. 

9.6 Minskad produktfamilj 
Antalet MTU:er har minskat från 14 till bara en enda enligt konceptet. Dock ges en ökning av 
temperaturen med 1°C om konceptet monteras på horisontell DIN-skena, vilket sker i ungefär 
hälften av det antal system som ABB Open Control Systems levererar. Denna omständighet 
plus det faktum att utrymmesbehovet ökar enligt kapitel 9.4 innebär att det sannolikt behövs 
ännu en typ av MTU som ger ett montage motsvarande 1:a fallet i kapitel 7.1.1. 

9.7 Krav från projektledningen: 
Omgivningstemperaturen ska kunna höjas till 60°C. Det föreslagna konceptet medger att 
systemet kan installeras utan hänsyn till montageriktning. I/O-modulerna lutar alltid 45° 
oavsett och ger därmed bättre förutsättningar för god kylning. Om det räcker hela vägen till 
att kunna höja den specificerade omgivningstemperaturen till 60°C går dock inte att säga utan 
att även studera elektronikens effektbehov.  
 
Hot replaceable. Mot slutet av examensarbetet framkom ett dittills förbisett problem med 
konceptet. S800 I/O har en In-position funktion kopplat till kravet på Hot replaceable. 
Funktionen innebär att när man skruvar bort fastsättningen för I/O-modulen i MTU:n kopplas 
spänningen ifrån och I/O-modulen blir strömlös. Härigenom blir även signalkablarna 
strömlösa och frånkopplingen sker på ett kontrollerat sätt. In-Position funktionen var tänkt att 
implementeras mellan I/O-modul och MTU i konceptet. Men problemet uppstår även i 
konceptet med frontanslutna signalkablar. Om dessa rycks ur sina kontakter blir de strömlösa 
på ett icke kontrollerat sätt och här finns ännu ingen lösning. Kravet på Hot replaceable kan 
därför inte anses vara uppfyllt. Problemet måste granskas ytterligare, men visar det sig bli 
svårlöst är det föreslagna konceptet sannolikt inte är rätt väg att gå.  
 
Kravet på 25 % kostnadsreduktion ligger utanför examensarbetet. 

9.8 Frontanslutning av signalkablar 
Förutom det ovan nämnda problemet med Hot replaceable finns två nackdelar med 
frontanslutning av kablar: 

• Antalet varianter på kontaktdon till signalkablarna begränsas till en eller ett fåtal (se 
även rekommendationer, kapitel 10.2)  

• Det kan bli ont om plats för kabelmärkningen (se Intervju med EA Elautomation, 
bilaga PA-SE-XA-005153) 
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10 Slutsatser och rekommendationer 
Det finns ett behov av modernisering av S800 I/O. Examensarbetet visar ett koncept med 
såväl för- som nackdelar. Att välja väg är att bestämma vilka krav som är viktigast. Det finns 
flera användare och därmed kravställare på ett I/O-system sett över dess livscykel. Detta ökar 
antalet parametrar som styr mekanikens utformning. Att studera ett system av produkter ökar 
graden av komplexitet jämfört med att bara studera en enskild produkt. Ett system ska fungera 
ihop och är inte bättre än sin svagaste länk.  

10.1 Slutsatser 
• Att snedställa I/O-modulen löser kravet på flexibelt montage och inverkar positivt på 

kylningen av elektroniken i de flesta fall, utom i ett där kylningen blir något sämre. 
• Utrymmesbehovet på DIN-skenan minskar och man kan få plats med 60 % fler I/O-

moduler gentemot ett användande av Extended MTU. Men gentemot ett användande 
av Compact MTU ökar utrymmesbehovet med 15 %. Sannolikt behövs två MTU:er, 
en för 45° snedställt montage och en för rakt montage, även om det innebär att antalet 
enheter i produktfamiljen ökar något. 

• Kravet på Hot replaceable kan bli svårt att uppfylla i kombination med lösningen på 
frontanslutna signalkablar. Detta bör detaljstuderas ytterligare. 

10.2 Rekommendationer 
• ABB Visual Product Design Guidelines beskriver riktlinjerna för formgivningen, men 

inte i detalj hur produkten ska se ut. Det är lätt att tro att design handlar om vad som är 
snyggt. Men industridesign handlar om att forma produkten så att brukarna intuitivt 
förstår hur de ska användas. Produkten ska ses som en bärare av ett budskap (Monö). 
Rekommendationen är att tidigt koppla in en industridesigner när nya koncept ska tas 
fram. Att luta sig mot ABB Visual Product Design Guidelines räcker inte. God design 
som förtydligar produktens funktion och signalerar tillförlitlighet är utan tvekan ett 
framtida konkurrensmedel. Den höga kvalitén på insidan av en produkt (elektroniken) 
måste kommuniceras på utsidan (mekaniken). 

 
• Genomför temperatursimuleringar på det föreslagna konceptet. Att simulera tar tid och 

kraft men är billigt jämfört med att misslyckas med en färdigutvecklad produkt.  
 

• Studera alternativa lösningar på anslutningsteknik. Hos lösningen med frontanslutna 
signalkablar finns nackdelen att antalet varianter på kontaktdon blir begränsat. S800 
I/O har idag 14 olika varianter på MTU och det som skiljer dem åt är just 
kontaktdonen. Det finns varianter med olika typer av säkringar, för 50V och 250V 
anslutning, med 1-tråds och med 3-trådsanslutning m.m. Kontaktdonstillverkaren 
Phoenix har tagit fram ett system kallat Varioface, se bild 10.1 (se även Intervju med 
EA Elautomation, bilaga PA-SE-XA-005153). Systemet bygger på att signalkablarna 
ansluts på en extern MTU som levereras av Phoenix. Signalerna förs sedan över till 
I/O-modulen via en prefabricerad kabel. Fördelen är att kundens varierande behov av 
anslutningsmöjligheter täcks av Phoenix Varioface, medan behovet av olika typer av 
I/O-moduler täcks av ABB Open Control Systems. Antalet ingående enheter i 
produktfamiljen skulle minska som ju är ett av kraven i PA-SE-XA-004263 Lilly - 
Status Report.  
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• Fundera på framtida kärnkompetens. Anslutningsteknik är Phoenix kärnkompetens. 
Frågan ABB Open Control Systems måste ställa sig är om de också ska leverera 
anslutningsteknik eller om de ska koncentrera sig på den intelligenta elektroniken i 
I/O-modulen. Anslutning av signalkablarna känns som den stora nöten att knäcka när 
det gäller mekaniken i ett framtida system. Anslutningsmöjlighet till Varioface finns 
redan i ABB Open Control Systems produktfamilj via en MTU kallad TU812V1. 
Även konkurrenter till ABB har varianter med anslutningsmöjlighet till Varioface. 
Studiebesöket på Interkamamässan i Hannover visade dock att Phoenix bygger in mer 
och mer intelligens i sina produkter. Är Phoenix en framtida konkurrent? 

 

   
 
 
 

 

Bild 10.1 Varioface systemkablage till Yokogawa Centum CS 3000 
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Till      
 

Kopia till      
 

Syfte 
Att fånga upp tankar och synpunkter från XA/DP som installerar I/O-system i skåp. 

Datum 
2007-02-20 

Deltagare 
XA/AHB, Rolf Eriksson, Leif Bergman och Thomas Brodén 

XA/AHE, Anders Årenäs och Anders Wiberg 

XA/DP, Hans Bergh 

Diskussion 
XA/DP arbetar bland annat med skåpning av Advant och 800xA-produkter. Erfarenheter 
och problem från detta arbete ses som värdefull input till Lilly-studien. Därför hölls en 
diskussion med Hans Bergh, där följande framkom. 

• Vid större installationer är det vanligast med vertikalt montage av I/O-enheterna. 
Här används vanligen korskopplingsplintar för inkommande kablage. 

•  I/O-modulerna monteras i MTU:erna innan transport. Dessa utsätts därför för 
vibrationer under färden på lastbilen. 

• För att förhindra S800 I/O att glida i sidled krävs separata ändstopp. Den låsning 
som finns på t.ex. PM860 (vred med hänglåssymboler) är inte tillräckligt, utan 
kräver också det separata ändstopp. 

• Den D-SUB 25-kontakt som använd mellan CEX-enheterna känns svampig. Den 
ger ingen ”klick-känsla”. Är det kontakt? Snäppet i sidan på S800 I/O ger bra 
känsla. 

• Även matningsdonen från PULS känns svampiga att montera. Man får ingen 
känsla för om de sitter fast eller ej? 
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• Fastsättningen av I/O-modulen i MTU:n diskuterades, med dess integrerade in-
positionfunktion. Vilket är att föredra, ett vred som nu eller en skruv som t.ex. på 
CI840. Hans menade att ett vred ger tydligare ”klick-känsla” när det är klart.  
En skruv fortsätter man att vrida utan att den ger en lika tydlig känsla. När har man 
skruvat klart? 

 

Fortsatt diskussion 
För att fördjupa studien av I/O-system ur installatörens perspektiv kommer Johan Lundin 
från NEA bjudas in den 4 april. 



 1 (4)
Dok.nr. PA-SE-XA-005030 sv 
Rev.ind.    Utkast 
Datum 2007-04-13 
Från Brodén Thomas 
Avd. ATPA/XA/AHB 
Telefon 021-34 22 01 
Fax 021-143 143 
E-post thomas.b.broden@se.abb.com 
Fastställd   

  /   
Minutes of Meeting 

Lilly - Möte med synpunkter från Johan Lundin, NEA-gruppen 

ABB Automation Technologies AB 
 

 

Till      
 

Kopia till      
 

Syfte och bakgrund 
Att få svar från en erfaren elmontör på frågor rörande installation av I/O, samt fånga upp 
synpunkter på hur en I/O-enhet bör utformas. Hur ska enheten se ut med avseende på 
t. ex. storlek, ergonomi, tydligt montage, tydlig märkning, tydlig anslutning etc.? 
NEA-gruppen arbetar med elinstallationer av olika slag, och Johan är främst verksam 
inom området kranar och lyftdon. NEA har cirka 1300 montörer på 50 orter. 

Datum 
2007-04-04 

Deltagare 
XA/AHB, Rolf Eriksson, Leif Bergman, Göran Andersson, Kenneth Lundin och 
Thomas Brodén 

XA/AHE, Anders Wiberg 

XA/AHI, Kjell Larsson 

NEA-gruppen, Johan Lundin 

Diskussion, frågor och svar 
Ett antal frågor hade sammanställts innan mötet och diskussionerna fördes runt dessa. 
Tyvärr var Johan stressad på grund av en hastigt uppkommen situation då en brand 
förstört delar av en anläggning i Hallstahammar. Flera frågor berördes endast delvis. 

1. Hur gör man vid en installation, vad händer? 
Svar: En planering för kommande händelser görs. Vad kan gå fel? Vad kan hända 
i framtiden? Enheter och kablar måste vara lätta att byta ut. TÄNK INNAN! 
Installationerna ska vara snygga och välgjorda. Detta signalerar att allt kommer att 
fungera i framtiden. Slarviga installationer signalerar tvärtom, att här kommer det 
bli problem. 
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2. Finns möjlighet att lägga skåpet på rygg eller är det alltid stående? 
Svar: Vid nyinstallation utförs ofta arbetet i verkstad, och skåpen kan lätt flyttas. 
När äldre utrustning ska bytas ut utförs arbetet på plats. Kan vara trångt. 

3. Hur kan vi på ABB göra för att underlätta montaget, vad ska vi tänka på? 
Svar: Skapa produkter med ”Klick-känsla”. Det vill säga, det ska tydligt kännas när 
produkten sitter rätt och är ordentligt fastsatt. KLICK! 

4. Hur kopplar man in signalkablarna, direkt på enheten eller via korskopplingsplint? 
Svar: Bägge varianterna förekommer. 

5. Hur upplevs S800 som system? Fördelar / nackdelar. 
Svar: Det är bra grejer, men utmärker sig inte speciellt från andra system. 
Konkurrenterna är likvärdiga. 

6. S800 är delbart i en I/O modul som fästs på en bottendel, hur fungerar 
fastsättningen? 
Svar: Okej, men metallvred är bättre. Plast blir spröd med tiden pga. värmen. 
Skruv (som på PM860) fungerar bra. Man har bra känsla för när man dragit 
tillräckligt hårt. 

7. Exempel på konkurrentprodukter. Bra exempel / dåliga exempel. 
Svar: Siemens LOGO är bra. Kostar 1500:- för basenhet med HMI och 8in + 4ut 

8. Är det stort mervärde i ett självkonfigurerande system? 
Svar: Ja, titta på Siemens LOGO (se figur). 

9. Vilken typ av kablar används? Tunna / grova / enkla att böja? 
Svar: Beror på applikation. 0,75 mm2 – 1,5 mm2 är vanligast. Modern kabel-
isolering är ett stort problem. Isoleringen blir snabbt hård och spröd (troligen nya 
mjukgörare pga. miljökrav). 

10. Ska signalkablarna skruvas fast i en fast eller jackbar plint? 
Svar: Snabbanslutning (fjäderkraft) är inte bra, dessa klarar bara en ledare i ett 
uttag. Vanlig skruvplint fungerar alltid. Men här måste man tänka på att isolera 
kabeländarna vid demontering, annars riskeras kortslutning. 
Jackbara anslutningsdon är bäst. Nyckling är både bra och dåligt. Kan förhindra 
felkoppling men vet man vad man gör krånglar det bara till det. 

11. Hur ser du på signalkablar rakt in i I/O modulen, alltså inte via någon separat 
bottendel? 
Svar: Det fungerar om jackbart anslutningsdon används. 

12. Vill man ha dioder som blinkar lite, eller kanske en display? 
Svar: Bra med LED:s eller display (flyttbar display är ok) vid felsökning. 

13. Märkning av enheterna. Gör man det? Hur vill man göra? 
Svar: Texten på etiketten blir ofta fel med tiden. Begränsat värde för kunden 
således. Man måste ändå kolla när texten inte är att lita på. 

14. Användarmanualen, används den? Koppling till produktsemiotik. 
Svar: Manualen ska finnas lätt åtkomlig på nätet. Installatörerna har alltid bärbar 
PC och nätanslutning via 3G-kort ute på site. 
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15. Börjar kunderna efterfråga miljöskyddade system, exempelvis lackade kort eller 
täta kapslingar? 
Svar: Ja, i tyngre industrier. Dammet kan vara elektriskt ledande och kan, i 
kombination med oljedimma, bindas vid korten och skapa kortslutning. 

16. Hur fungerar materialen? Spricker plasten, rostar plåten? 
Svar: Plastsnäppen går av efter att ha exponerats för värme under längre tid. 
Aluzinkplåt fungerar bra, men måste gradas. Spånorna gör mycket ont i händerna. 
 
Följande frågor hanns inte med. 
 

17. Längd på DIN-skenan? Vad är vanligast, blir det trångt? 

18. Systemet tar en viss plats i skåpen, hur är synen på det? Trångt / spelar ingen 
roll? 

19. Förpackningar, hur fungerar dessa? Ska man ha förpackningar? 

20. Vi har några funderingar hittills som vi tänkte diskutera (om vi hinner), hur ser du 
på dem? 

Övriga funderingar 
Lågt pris blir allt viktigare. Inköpare och ekonomer styr valet mer än tekniker. När 
enheterna går sönder byts de ut, det är inget speciellt med det. Man har inte längre lika 
mycket för att man producerar bra grejor som håller i evighet. 

Det är temperaturen som med tiden tar död på utrustningen. 10° ökning av temperaturen 
ger halvering av livslängden. Oftast är det matningen som ger upp. 

Siemens dvärgbrytare har bra DIN-skenelåsning. 

De extra fästfötterna på bl. a. S800 är nog bra, men används sällan. 

Smedjebacken har S800-utrustning som kan vara bra att titta på. 

Skruvar är förtroendeingivande, man har bra känsla för när man dragit klart. Torx = BRA 

Johan återkom ofta till ”Klick-känslan”, det vill säga känslan man får när montaget är klart 
och produkten sitter rätt och är ordentligt fastsatt. Exempel på dålig ”Klick-känsla” var 
DIN-skenelås som kan kännas svampiga, och busskontakter som ibland bara blir 
hopskjutna till hälften och således ger dålig kontakt. 

Fortsatt omvärldsanalys 
Den 18 april företas en 3-dagars resa till Interkamamässan i Hannover. Konkurrenternas 
och leverantörernas montrar kommer att besökas, men även ABB-montern.  
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Bild på Siemens LOGO 
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Syfte och bakgrund 
Att bekräfta de svar som erhölls från de tidigare intervjuerna med Hans Bergh och Johan 
Lundin, samt fånga upp ytterligare synpunkter på hur en I/O-enhet bör utformas.  
EA Elautomation är verksamt i Västerås och arbetar med elinstallationer av olika slag. 
Bland annat gör de stora delar av montaget åt ABB Crane Systems och har därför stor 
erfarenhet från kranapplikationer. 

Datum 
2007-05-03 

Deltagare 
XA/AHB, Leif Bergman och Thomas Brodén 

Phoenix Contact, Christian Tapper 

EA Elautomation, Susanne Hedman och Stig Högkvist 

Diskussion, frågor och svar 
Ett antal frågor hade sammanställts innan mötet och diskussionerna fördes runt dessa. 
Några frågor berördes endast delvis. 

1. Hur gör man vid en installation, vad händer? 
Svar: Först planeras layouten i skåpet och ett el-schema konstrueras. I/O-enheter, 
matningsdon, brytare etc. monteras på den bakre montageplåten i skåpet. Vid 
arbetet är plåten uttagen ur skåpet, och ligger på rygg för enklare åtkomst. 
Kabelkanaler monteras mellan enheterna, och de kablar som förbinder enheterna 
fästs i anslutningsdonen och placeras i kabelkanalerna. Installationerna ska vara 
snygga och välgjorda. Härefter sätts montageplåten tillbaka in i skåpet och 
installationen är klar. Allt detta arbete sker i EA´s egen verkstad. Sen transporteras 
skåpet ut till kunden, med I/O-enheter och allt sittande på plats. Hos kunden, till 
exempel en hamnkran i Rotterdam, dras signalkablarna från givare och sensorer 
in i skåpen och installeras på deras respektive anslutningsdon.  
Se figur 1. 
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2. Monteras enheterna horisontellt eller vertikalt? Vilket är vanligast? 
Svar: Horisontellt montage är klart dominerande, i 99 % av fallen. Vertikalt 
montage förekommer endast ombord på båtarna där I/O till båtens egna kranar 
ofta placeras direkt i någon balk. Dessa placeras vertikalt och då används 
Extended MTU (typ TU83x) av temperaturskäl. De tillåter 55° omgivningstemp. 

3. Hur kopplar man in signalkablarna, direkt på enheten eller via korskopplingsplint? 
Svar: Det varierar väldigt. EA använder sig av Phoenix Varioface för smidigare 
anslutning av inkommande signalkablage. 
Se figur 2. 

4. Hur upplevs S800 som system? Fördelar / nackdelar. 
Svar: Såväl S800 som S800Light används och är vanligt. Enligt Stig var ABB 
Crane Systems tidiga med att använda S800Light och Phoenix Varioface. Cranes 
är generellt tidiga med att använda nya produkter och driva på utvecklingen, 
menar Stig. Till exempel var de först att använda AF100. 

5. Exempel på konkurrentprodukter. Bra exempel / dåliga exempel. 
Svar: Mitsubishi MELSEC är bra, enligt Stig, men det visade sig mest bero på att 
han kunde programmera det systemet. 

6. Vilken typ av kablar används? Tunna / grova / enkla att böja? 
Svar: Beror på applikation. Allt möjligt förekommer, kablar med solid ledare eller 
flertrådig ledare och kablar med och utan skärm etc. 

7. Vilken typ av anslutningsdon föredras? Skruv-, kläm-, jackbar anslutning? 
Svar: Det finns ett riskmoment med jackbara anslutningar att de släpper. I S800-
systemet används jackbara anslutningar med skruv till matningen på flera enheter. 
Christian påpekar att Phoenix har jackbara med snäppe (”Click and Lock”). 

8. Skiljer det mycket mellan olika branscher, eller ser det ungefär likadant ut? 
Svar: Det skiljer mellan olika branscher, mellan olika kunder och mellan olika 
regioner. Exempel: i USA föredras rejäla kabelanslutningar s.k. ringlugs. I södra 
Europa är det vanligare med ändhylsor på kablarna och anslutningsdon med 
fjädrande klämmor liksom i applikationer med mycket vibration, till exempel 
ombord på tåg. 

9. Användarmanualen, används den? (Koppling till produktsemiotik.) 
Svar: Nej, hur enheterna ska fästas och kopplas ihop ska kunna inses intuitivt. 

10. Märkning av enheterna. Gör man det? Hur vill man göra? 
Svar: Det skiljer sig mellan olika branscher, mellan olika kunder och mellan olika 
regioner. EA brukar märka ut positionsnummer på montageplåten, inte på enheten 
eftersom dessa kan flyttas om och ges en annan plats i systemet. 
Kablar märks med en gul kabelmärkning. Dessa kan variera i längd och får inte 
alltid plats vid I/O-enheten om det är för trångt. 
Se figur 3 och 4. 

11. Vill man ha blinkande dioder, eller kanske en display? 
Svar: Dioderna används vid felsökning. Blinkar de inte är det antagligen fel på 
givaren eller kabelbrott. Displayer är inte lika bra. 
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12. Används DIN-skenemontage? 
Svar: DIN-skena används till 100 %. Rackmontage är ovanligt. 
 

13. Börjar kunderna efterfråga miljöskyddade system, exempelvis lackade kort eller 
täta kapslingar? 
Svar: EA har inte märkt något sådant. De problem som finns vid kranapplikationer 
är temperaturvariationer. Då skåpen kan sitta ute på kranarmen blir det varmt på 
dagen av solen och kallt på natten. Ofta används värmeelement i skåpen för att 
hålla temperaturen konstant så det inte bildas kondens på elektroniken nattetid. 

14. Hur fungerar materialen? Spricker plasten, rostar plåten? 
Svar: Materialen fungerar bra. 

Övriga funderingar 
EA använder sig av en bockad monteringsplåt för att fästa S800Light. Plåten gör att I/O-
enheterna vinklas nedåt så att dioderna syns bättre. Bra om enheterna sitter högt upp. 

De extra fästfötterna på S800 är nog bra, men används sällan. 

EA anser att Phoenix Varioface systemkablage är ett bra sätt att montera och förbereda 
för inkommande signalkablar. Bland annat kabelskärmar kan anslutas direkt. 

Susanne menar att trenden är att kunderna kostar på komponenterna i systemet, men 
tiden för arbetet måste hållas kort. Mantimmar är dyra, installationen måste gå fort. 

De har sett hos kunder att det blir så varmt i skåpen att dörrarna hålls öppna. För några år 
sen pratades mycket om radiotäta skåp, men efterfrågan på dessa har försvunnit. 
Enheterna förväntas klara EMC. 

EA anser att ABB har ett mycket bra styrsystem för kranar. Containern kan köras i hög 
hastighet utan att komma i svängning vid acceleration eller inbromsning. I enklare system 
måste detta skötas av kranföraren. 

Bredden på enheten är en viktig faktor. Det finns begränsat med plats i skåpen. 

ABB Crane System kan vara en intressant samtalspartner angående teknikstudien. De är 
generellt tidiga med att använda nya produkter och driva på utvecklingen, menar Stig. 

De ändstopp (plast med skärande egg, troligen Wago) som nu skickas med fungerar inte 
efter ett par år i värme. EA använder grön/gul plint med skruv. 

Fortsatt omvärldsanalys 
Den 7 – 11 maj pågår Elfack-mässan i Göteborg. Några kanske bör bevaka 
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Bilder 

 

Figur 1 Enheterna monteras med plåten liggande på rygg. 

 

 

Figur 2 Mitsubishi MELSEC (överst) med Phoenix Varioface systemkablage. 
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Figur 3 Ont om plats för kabelmärkning. Nederst syns positionsnumreringen.   

 

Figur 4 Gott om plats för kabelmärkning även när dessa är långa (7 tecken). 
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Syfte 
Resans syfte var att samla information till teknikstudien Lilly och att skapa en samlad bild 
av branschen. Hur ser den ut? Vad gäller? 

Datum 
20070418 - 20  

Deltagare 
XA/M Torbjörn Ottosson 

XA/AHE Anders Wiberg 

XA/AHB Thomas Brodén 

Allmänt 
Hannovermässan är mycket stor, kanske 10 ggr större än mässan i Älvsjö. Vi höll oss 
främst i de 2 hallar som visade Factory Automation och Industrial Automation 
(INTERKAMA). Där studerades konkurrerande styrsystem och leverantörer av 
anslutningsdon. Vi samlade även på tips och idéer som kan bli användbara i kommande 
produkter. 

Byggsystem 
DIN-skenemontage är alltjämt det vanligaste sättet att installera. Antingen placeras 
enheterna en och en som S800, eller på en större MTU där flera I/O-moduler får plats. 
Siemens Simatic har ett system med speciella strängpressade aluminiumskenor istället 
för DIN-skena. Rack-montage sågs bara i några enstaka montrar. Slice-I/O var relativt 
vanligt, speciellt hos PLC-tillverkare och traditionella leverantörer av kontaktdon (Phoenix 
etc.) Flera leverantörer har samma system under eget namn (brand labeling). 

Frontanslutna signalkablar verkade vara vanligt på I/O-enheter i allmänhet. 
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Konkurrenter 
Alla konkurrenter som vi känner till var där, utom Emerson. Honeywell och Yokogawa såg 
vi inte till. Produkter fanns på plats men inte representerade i några egna montrar. 

Siemens hade den klart största montern. De visade olika system, men det mesta som 
syntes var Simatic S7 som är ungefär samtida med S800. Systemet har vuxit rejält och 
innehåller numera, förutom Controller och I/O, även operatörspaneler, IP67 I/O och olika 
typer av sensorer och givare. 

Beckhoffs I/O-system fanns hos flera andra tillverkare under andra namn. Vem som är 
ursprungstillverkare är okänt. Systemets CPU var inbyggt i en stor kylare. Kylflänsen var 
alltså en integrerad del av kapslingen. EtherCAT (snabb Ethernetbaserad fältbuss) verkar 
vara något de pushade extra för. De har överlag anslutningsmöjligheter till ett stort antal 
fältbussystem, ca 12 stycken. 

Phoenix bygger in mer och mer intelligens i sina produkter, uppskattningsvis ¾ av 
montern visade sådant, medan traditionella kontaktdon utgjorde resten. Weidmüller har 
däremot backat från den delen av branschen. 

Smarta grejer 
Weidmüller hade plintar med skärande kontaktering, dvs. den ”skalade” kabeln själv. Vid 
frontanslutning av kabeln var det vanligast med fjädrande klämanslutning. Men även skruv 
fanns där skruven låg parallellt med kabeln. Det fanns även plintar med inbyggda LED. 

ASI-bussen är intressant på så sätt att bussen går i en mjuk och böjlig kabel. Detta skulle 
innebära fri placering av modulerna i förhållande till varandra, utan att gå via någon 
kabeladapter. Man kan tänka sig en kabel med flera ledare än två, som är ASI-standard, 
för att ersätta dagens fysiska Modulbuss men behålla protokollet. 

Vi såg 16-kanals 24 V DI som var bara något större än två tändsticksaskar. Otroligt nog! 

ABB 
ABB hade en stor monter med mycket innehåll och man inser att vi är ett betydande 
företag med ett enormt sortiment. Dock syntes inte 800xA så väl i bruset av alla andra 
saker. Det som syntes mest var S500 I/O som har utvecklats av tyska LV-Systems. Ett 
allmänt intryck var att montern var väldigt tyskdominerad. I övrigt var layout och design 
ljus och luftig och gav ett sympatiskt intryck. Till skillnad från en viss stor konkurrent… 

Summering 
Mässan var mycket intressant och givande. Vi fick en god känsla för vad branschen har 
att erbjuda trots att vi (Anders och Thomas) inte är några vana mässbesökare. Detta 
gjorde att vi hade svårt att avgöra vad som var nytt och vad som hängt med några år. 
Generellt upplevde vi inte att man trummade extra mycket för något särskilt. 

Mycket broschyrmaterial finns insamlat i en mapp hos Thomas. 

En sån här mässa måste man uppleva SJÄLV. Det är svårt att i skrift beskriva intryck och 
känslor.   
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