WideQuick SCADA
övervakar betongtillverkning
®

SNABBFAKTA
Benders Sverige AB gav uppdraget
till Automations Teknik i Lidköping
AB att hitta en produkt till deras
nya automationssystem. Valet föll
då på Kentimas överordnade system WideQuick SCADA.

Automations Teknik i Lidköping AB (AtLid) har levererat automationslösningar till en
stor betongindustri i Floda, ägd av Benders Sverige AB. Med WideQuick SCADA från
Kentima skapades en flexibel och framtidssäker systemlösning.
Benders Sverige AB är landets ledande tillverkare av betongprodukter för tak och mark samt
granit. Benders produkter säljs idag i 18 länder
och varunamnet är välkänt bland Europas
byggvaruhandlare.
Benders ville uppdatera sin blandarstation och anpassa styrningen till dagens krav
på maskinsäkerhet, spårbarhet och energioptimering. Automations Teknik i Lidköping AB
fick förtroendet att utveckla det nya systemet
i blandarstationen tillsammans med Benders.
AtLid är ett företag som arbetar med stora
och små automationsprojekt inom process-,
trä-, verkstads- och livsmedelsindustrin sedan
mitten av 80-talet. Både i Sverige och övriga
världen.
De punkter och krav som var i fokus för
Benders när de sökte ett nytt överordnat system

för sin anläggning i Floda var: maskinsäkerhet, framtidssäker systemlösning, flexibilitet
i blandningssekvenser, automatiserad kontroll,
avvägningsutrustning, energibesparing och
spårbarhet av process- och recepthantering.

”WideQuick är enkelt, användarvänligt och har samtidigt en enorm
komplexitet”, säger Petter Kjörk,
Automationsingengör på Automations Teknik i Lidköping AB.
Det var ett självklart val för AtLid att rekommendera Kentimas produkt WideQuick SCADA och
en OE511 med installerat WideQuick Remote
Client till den nya anläggningen.
AtLid är en partner till Kentima som har flera
stora projekt på gång och än en gång levererar

WideQuick ger operatören möjlighet att effektivt och enkelt övervaka
anläggningen, tack vare ett tydligt
och överskådligt användargränssnitt.
WideQuick har en uppbyggnad
och inbyggd flexibilitet som förenklar konfigureringen och förkortar
systemintegratörens arbete.

Kentima produkter till en stor betydelsefull
industri.
Basen i lösningen är ett kraftfullt styrsystem
från Rockwell med inbyggd safety-funktionalitet
som i sin tur övervakas av WideQuick SCADA för
visualisering av anläggningen. Den överordnade lösningen är Client Server baserad vilket
gör att man kan ha en klientdator i anläggningen för enkel access. I detta fall är klienten
installerad på en industridator från Kentima,
OE511. Allt detta gör att operatören får en
mycket god överblick över anläggningen och
sparar tid, då han kan lösa eventuella problem
istället för att söka efter dem.

”WideQuick har uppfyllt alla våra
höga krav som vi ställt på vårt nya
överordnade övervakningssystem”,
säger Kjell Rydberg, Kvalitetsansvarig på Benders Sverige AB.
Genom WideQuick och vald systemarkitektur
vinner kunden hög integritet och flexibilitet i
systemet och kunden kan enkelt förändra och
anpassa anläggningen i framtiden.
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