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Abstract 
Ekatech AB is a small company that mainly works with industrial automation and machine 
controlling. Thru many years of working in projects that contains building of industrial 
enclosures the company has come across many enclosures that have been unnecessary 
complicated and expensive for the customers. By doing this project the company hopes to 
attract more customers by a competitive price on enclosures and by offering a significantly 
shortened delivery time than before this project. 

The whole project is designed to divide the control enclosure into modules that then will be 
suitable to put together into a complete enclosure with size depending on how many and 
which modules are selected. The work of the project and the result thereof is divided into a 
few parts. First, a lot of time was to be spent on looking for components that are effective to 
install and are well adapted to each other. After that the documentation, which consists of 
wiring diagrams and drawings of the enclosures, was to be consolidated and divided into 
modules. Programs in the PLC and operator panel would also be divided into modules and 
include features to manually control the entire enclosure. No sequences or control logics is 
included in this project. Finally, all components were to be compiled into a database. Using 
this, customers would be offered the opportunity to configure their own enclosure and directly 
obtain price information through the company website. 

The outcome of the project was good and the client's expectations were met by a wide margin. 
With pre fabricated PLC programs, blocks of wiring diagrams and components that makes the 
installation efficient the price of a complete enclosure will be well below its former level. 
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Sammanfattning 
Ekatech AB är ett litet företag som till huvuddel sysslar med automation och styrning av 
industrimaskiner. Genom flera år av arbete i projekt som innefattar byggande av styrskåp har 
man sett många styrskåp som varit onödigt komplicerade att bygga och blivit onödigt dyra för 
kunderna. Genom att genomföra detta projekt har företaget förhoppningar om att locka fler 
kunder genom ett konkurrenskraftigt pris på styrskåp och även erbjuda en kraftigt förkortad 
leveranstid jämfört med tidigare.  

Hela projektet syftar till att dela upp styrskåpet i moduler som sen ska gå att sätta ihop till ett 
komplett styrskåp av olika storlek beroende på hur många och vilka moduler som väljs. 
Arbetet i projektet och resultatet av detsamma är fördelade på några ingående delar. För det 
första skulle mycket arbete läggas ner på att leta upp komponenter som är effektiva att 
installera och är väl anpassade till varandra. Efter det skulle dokumentationen till styrskåpen, i 
form av kopplingsscheman och ritningar sammanställas och delas upp i moduler. 
Programmen i PLC och operatörspanel skulle också delas in i moduler och innehålla funktion 
för att manuellt styra hela styrskåpet. Ingen sekvens eller förreglingslogik ingår i detta 
projekt. Slutligen skulle alla komponenter sammanställas i en databas. Med hjälp av denna 
skulle kunder erbjudas möjlighet att konfigurera sitt eget styrskåp och direkt få prisuppgifter 
via företagets hemsida. 

Resultatet av projektet blev bra och uppdragsgivarens förväntningar uppfylldes med råge. 
Med prefabricerad PLC-kod och kopplingsschemablock samt komponenter som gör 
installationen effektiv blir prisbilden av kompletta styrskåp långt under företagets tidigare 
nivå.  
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1 Introduktion 

1.1 Problemformulering 

Ekatech AB har länge arbetat med att konfigurera och installera styrsystem, både som del i 
projekt och som ensamma entreprenörer. Genom åren har man stött på flera exempel på dåliga 
styrskåp som med ogenomtänkta lösningar blivit onödigt dyra att bygga. Även när företaget 
självt har tagit fram styrskåp har man saknat en mall att utgå ifrån och man har istället fått 
börja om från början vid varje projekt och lösningarna har ofta inte blivit effektiva. 

1.2 Syfte 

I detta examensprojekt ska en ny standard för styrskåpsuppbyggnad tas fram. Standarden ska 
underlätta för framtida projekt med styrskåp genom att det då ska finnas en färdig mall med 
layout, komponentval, schema och programkod att utgå ifrån. 

1.3 Kravspecifikation 

Resultatet av projektet ska leda till att Ekatech AB kan installera styrskåp till ett 
konkurrenskraftigt pris med betydligt lägre kostnad än tidigare. Tiden för monteringen och 
grundkonfigureringen av ett styrskåp ska reduceras till under två arbetsdagar. Det ska vara 
enkelt att implementera sekvenser och övrig logik i styrskåpet, både av Ekatech AB och av 
beställaren. Kunder ska kunna konfigurera sitt eget styrskåp på företagets hemsida för att där 
få prisuppgifter och kunna begära en offert. 
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2 Bakgrund 

2.1 Företaget 

Ekatech AB har flera års erfarenhet av byggnation av industriautomation. Företaget har varit 
inblandat i många automationsprojekt, både som konsult åt andra firmor och även i egna 
projekt. På så vis har man kommit i kontakt med dagens sätt att bygga styrskåp och man har 
träffat på många olika lösningar. Beroende på bristande förberedelser och saknad tid till att 
jämföra priser hos olika leverantörer har många skåpsbyggnationer blivit onödigt dyra. Detta 
gäller både skåp som Ekatech AB har byggt och skåp som andra företag som varit inblandade 
i projekten har byggt. Eftersom det inte har funnits någon mall att utgå ifrån vid varje nytt 
projekt har det känts som att uppfinna hjulet på nytt varje gång. 

Ett annat önskemål från Ekatech AB har varit att skapa en enklare och snabbare kontaktkanal 
med sina kunder genom företagets hemsida. Man har tittat på exempelvis datorförsäljares 
hemsidor där man genom deras webbshop kan gå in och sätta ihop sin egen dator genom att 
välja vilka komponenter man vill använda. Systemet håller koll på vilka komponenter som 
passar ihop och kunden får direkt fram ett pris på systemet som valts. På samma sätt vill man 
ge företagets nuvarande och blivande kunder möjligheten att konfigurera sitt eget styrskåp 
direkt på hemsidan.  

2.2 Marknad 

De tilltänkta kunderna kan delas in i ett par grupper. Den första gruppen är tillverkare av 
maskiner till industri. Eftersom deras behov ofta kan vara ett antal identiska styrskåp kan 
dessa kunder få en stor kostnadsbesparing. Priset på hårdvaran i varje skåp blir väldigt 
konkurrenskraftigt genom effektiv montering och prispressade komponenter. Kostnaden för 
programmeringen kan i dessa fall spridas ut på flera skåp, vilket gör hårdvarupriset till den 
betydande faktorn för dessa kunder. 

En annan viktig kundgrupp är industrier i närområdet. Dessa kunder kommer främst att ha 
nytta av den korta tiden från beställning till leverans. Eftersom komponentvalet är 
standardiserat och i förväg bestämt behöver man inte leta efter rätt komponenter vid 
beställningen. Även dokumentationen är i stor utsträckning klar och behöver bara 
sammanställas till varje unikt skåp. På så vis kan beställaren få sitt styrskåp inom en vecka 
från beställning och kan då påbörja installationsarbetet. Eftersom styrskåpet är förberett med 
programkod för att manuellt styra hela skåpet kan personalen som utför installationen testa 
alla in- och utsignaler för att verifiera installationen. Under tiden kan Ekatech AB arbeta med 
programmeringen. Detta ger stor tidsbesparing för beställaren och minimerar driftsstopp och 
därmed kostnader. 

2.3 Fältbuss 

En fältbuss är ett sätt att överföra data mellan automationsutrustning seriellt. Det finns en rad 
olika standarder för hur kommunikationen sker. Standarderna specificerar både 
överföringsmediet och den logiska uppbyggnaden av nätverksprotokollet. 
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Fördelarna med att använda en fältbuss istället för det traditionella sättet att koppla signalerna 
direkt till styrsystemet är flera. Installationen blir enklare eftersom det krävs färre kablar. Det 
är lättare att bygga ut ett system med fältbuss och felsökning, övervakning och 
diagnostiseringen är lättare med fältbuss. Den största besparingen fås när det är långa sträckor 
mellan styrsystem och givare. Då kan en decentraliserad automationsenhet flyttas ut från 
styrsystemet till en plats närmare signalkällorna. Avståndet med signalkablar från givare blir 
minimalt och mellan styrsystemet och den decentraliserade enheten ansluts endast en 
busskabel. 

PROFIBUS är en vanligt förekommande fältbuss som kan användas både internt i syrskåp och 
mellan styrskåp. PROFIBUS i Sverige ekonomisk förening skriver [ 1 ]  att utvecklingen av 
PROFIBUS startade redan 1987 då en grupp europeiska företag och institutioner gick 
samman för att lägga upp en strategi för en fältbuss. Gruppen, som bestod av 21 medlemmar, 
företag, universitet och andra institutioner, hade stöd från olika myndigheter och hade som 
mål att få till ett allmänt erkännande för en bitseriell fältbuss. Det första resultatet av arbetet 
var PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) som var en busstandard som 
utformats för att klara mycket krävande kommunikationsuppgifter. Det stora genomslaget 
kom när den vidareutvecklade standarden PROFIBUS DP (Decentral Periferi) presenterades 
1993. Detta är en enklare och framförallt snabbare standard än FMS. PROFIBUS DP 
utvecklas kontinuerligt och finns i dag i tre varianter för olika funktionalitet: DP-V0, DP-V1 
och DP-V2. DP-V0 innebär en snabb, cyklisk och deterministisk kommunikation mellan 
bussmaster och dess tilldelade slavar. Utvecklingen av denna, DP-V1, är utökad så att även 
acykliskt datautbyte mellan master och slav tillåts. Den sistnämnda versionen, DP-V2, 
innehåller även direktkommunikation mellan slavar inom samma busscykel. Alla varianter av 
PROFIBUS DP använder det seriella överföringsgränssnittet RS485. Med RS485 används en 
skärmad, partvinnad kabel med två ledare. Vid begränsad kabellängd upp till 100 m kan 
överföringshastigheter upp till 12 MBit/s användas. För att klara maximal kabellängd på 1200 
m begränsas hastigheten till 9,6 KBit/s. 

Utöver PROFIBUS DP finns även varianter med andra specialinriktningar än 
verkstadsautomation som PROFIBUS DP främst är riktat till. PROFIBUS PA är en version 
framtagen för processautomation och PROFIdrive används till olika typer av drivutrustningar. 
För säkerhetsrelaterade applikationer används PROFIsafe. 

PROFIBUS var (2002) marknadsledande i Europa med över 50 % av fältbussmarknaden och 
20 % av den totala världsmarknaden. Detta innebär att flertalet tillverkare inom 
industribranschen har stöd för PROFIBUS och många industrier har applikationer som 
innehåller kommunikation med PROFIBUS. Detta är en viktig del i valet av fältbuss då 
kunderna måste ha förtroende för tekniken som används. 
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3 Metod 

3.1 Upplägg 

För att åstadkomma ett styrskåp med lågt pris, snabb installation och effektiv hantering byggs 
en standard upp. Standarden består av moduler där varje modul motsvarar en styruppgift för 
styrskåpet. Modulerna som skåpet delas upp i är: Start, Nödstopp, Motordrift, Digital in, 
Digital ut, Analog in, Analog ut och Ventil. Modulerna i sin tur innehåller de delar som krävs 
för att sätta ihop ett fullständigt styrskåp. Varje modul innehåller:  

• Kopplingsscheman. Beroende på typen av modul är schemat antingen ett komplett 
kopplingsschema eller ett block som är färdigt att importera i ett annat schema. 

• Komponenter. Modulen innehåller de komponenter som krävs för att utföra en viss 
uppgift. 

• Ritningar av de ingående komponenterna. Dessa sparas som en mall med 
fullbestyckade styrskåp och de komponenter som inte används tas bort för varje 
projekt. 

Utöver delarna som ingår i modulerna behövs också vissa övergripande delar för att sätta 
samman styrskåpet. För kopplingsscheman behövs mallar som används när modulernas block 
importeras. Kopplingsschemana ritas i datorprogrammet AutoCAD och varje styrskåp 
innehåller cirka 6 – 10 sidor beroende på storleken. Mallar för schemabladen ritas och sparas 
för att göra det enkelt att påbörja ett nytt styrskåp. Mallarna innehåller en ram med 
koordinatsystem, företagets logotyp samt fält för sidnummer, projektnamn, kund m.m. Ett 
schemablock för inkommande matning skapas också utan att tillhöra någon speciell modul 
utan används av flera olika. Matning av både 400 V AC, 230 V AC och 24 V DC behövs och 
blocken är förberedda så att man vid importering fyller i referensanvisningar till övriga 
schemablad (se Bilaga 1, Bild 1). 

Samma operatörspanel används genomgående i hela standarden. Därför är programmet som är 
gjort för panelen samma oavsett storlek på styrskåp. Den ena delen av programmet innehåller 
möjlighet att styra hela styrskåpet manuellt och den andra delen lämnas tom men förberedd 
för efterkommande utbyggnad av automatiserad styrning. 

Programmet i PLC:n är också det samma oavsett vilka delar som ingår i styrskåpet. Koden 
ligger sparad som ett bibliotek i ett startprojekt som är tänkt att används till varje nytt 
styrskåp. Endast de delar som används i programmet kommer att kompileras, så den kod som 
blir överflödig kommer inte att ta upp plats i styrsystemet. Melsec Q är en serie med modulärt 
uppbyggda PLC:er från Mitsubishi [ 2 ] . Den modulära uppbyggnaden innebär att CPU:n 
levereras utan in- och utgångar. Moduler för extern kommunikation ansluts separat till en 
bakplatta som innehåller strömförsörjning och en kommunikationsbuss.  

PLC:n som använts i projektet är en Melsec Q00UJ. Detta är den enklaste varianten i Q-serien 
och levereras komplett med spänningsaggregat, bakplatta och CPU. Alternativet till denna 
PLC är att köpa spänningsaggregat, bakplatta och CPU för sig vilket ger möjlighet att 
använda en mer kraftfull CPU om så krävs. Gränssnittet mot PLC:n är samma för alla CPU:er 
i Q-serien, så programkoden är inte begränsad till just Q00UJ. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Arbetet med styrskåpskonfiguratorn delades in i nedanstående delar. Här beskrivs projektet i 
stort sett i kronologisk ordning. 

3.2.1 Administratörsgränssnitt 

Det första steget i projektet var att skapa en databas för komponenter och ett 
administratörsgränssnitt till denna. Denna del gjordes först eftersom efterföljande arbete 
skulle underlättas betydligt om en färdig struktur fanns att tillgå. 

Databasen är av typen MySQL och innehåller sju tabeller:  

• Tbl_Components innehåller alla inlagda komponenter och deras egenskaper. 
• Tbl_Componenttypes innehåller de grupper som komponenterna kan grupperas i. 
• Tbl_Files innehåller sökvägar till filer som tillhör standarden, exempelvis kodfiler och 

kopplingsscheman. 
• Tbl_Filetypes innehåller de grupper som filerna kan grupperas i. 
• Tbl_Modules innehåller modulerna med information om vilka komponenter som ingår 

och hur många av varje. 
• Tbl_Settings innehåller diverse inställningar till kundgränssnittet 
• Tbl_Users innehåller de användare (kunder) som har tillgång till prisinformation på 

hemsidan. 

MySQL är en databas som använder sig av öppen källkod och är gratis att använda. För att 
konfigurera databasen användes programmet SQLYog vilket också finns kostnadsfritt med 
öppen källkod. För programmering av administratörsgränssnitt och kundgränssnitt användes 
Microsoft Visual Studio. 

I stora drag är administrationsgränssnittet ett gränssnitt till databasen. Förutom för de två 
tabellerna med komponenttyper och filtyper så finns en sida i administrationsgränssnittet för 
varje tabell i databasen. Moduler, komponenter, filer och användare bygger på samma modell, 
med en lista på inlagda poster i databasen efterföljt av ett formulär där redigering och 
nyregistrering sker.  

När en användare registrerar sig på hemsidan för att få tillgång till prisinformationen läggs en 
post in i databasen. Från början finns inget lösenord registrerat på användaren och en flagga i 
databasen anger att användaren inte är aktiverad. För att användaren ska få tillgång till 
prisinformation måste ett lösenord manuellt tilldelas och användare markeras som aktiv. 

Sidan för inställningar, som är kopplad till Tbl_Settings skiljer sig från de andra. Denna tabell 
innehåller information om vilken modul som ska användas till varje funktion. Genom att 
lägga in denna information i databasen istället för att programmera in den i källkoden blir det 
lättare att i framtiden förändra modulerna i standarden. 
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3.2.2 Val av komponenter 

Planerna på att ta fram en standard för styrskåpsbyggnation har funnits en tid på Ekatech AB 
och de senaste projekten som har innefattat styrskåpsbyggnation har till viss del utformats 
med samma utgångspunkt. Dock har det aldrig funnits någon dokumenterad mall för styrskåp 
på företaget. Indelningen av styrskåpet i moduler och valet av komponenter grundade sig 
därför på det senaste styrskåpsprojektet. Vilka moduler som styrskåpsstandarden skulle 
innehålla var i stort sett klart från företagets tidigare projekt. Däremot fanns i stort sett inga 
specifika krav på valet av komponenter. 

Standarden är tänkt att innefatta PLC av typerna Simatic S7 från Siemens och Melsec Q från 
Mitsubishi eftersom det är dessa två modeller som företaget tidigare arbetat med och har 
programmeringsverktyg till. Detta projekt innefattar inte programmering av Simatic S7, men 
slutprodukten är förberedd för att lägga till detta vid senare tillfälle. 

För att ha en utgångspunkt att starta ifrån användes samma komponenter som i företagets 
senaste projekt, med undantag av valet av PLC (se 5.1 Val av PLC). Därefter togs kontakt 
med återförsäljare för de stora produktkategorierna, PLC, operatörspanel och motordrifter. 
Säljaren från Beijer Electronics, som kontaktades vid inköp av PLC, föreslog användning av 
decentraliserat I/O istället för att använda I/O-moduler till PLC:n. Eftersom det visade sig 
vara en mer prisvärd lösning (se 5.3 Val av I/O) används decentraliserat I/O som Beijer 
Electronics säljer och som tillverkas av Crevis [ 3 ] . 

Valet av operatörspanel föll på en E1061 från Beijer Electronics (se 5.4 Val av 
operatörspanel). Denna panel är den minsta färgpanelen med touchfunktion i Beijer 
Electronics sortiment. Genom att använda en touchdisplay har man stora möjligheter att 
specialanpassa gränssnittet till processen och skapa enkla och överskådliga gränssnitt för 
användaren. Att använda en färgskärm jämfört med en i gråskala ger bättre möjligheter att 
presentera larmmeddelanden och statusindikeringar. 

På Ekatech AB hade man tidigare hört talas om en relativt ny produkt från Moeller som 
innehåller ett paket med kombinerat motorskydd och kortslutningsskydd som kopplas ihop 
med en kontaktor utan inbördes trådning. Ekatech AB hade inte själva använt dessa 
komponenter tidigare men eftersom man tyckte att det verkade intressant tog man kontakt 
med en säljare på Gycom som är generalagent för Moeller i Sverige. Jämfört med traditionell 
inkoppling, med automatsäkring, motorskydd och kontaktor som kopplas ihop med kablar är 
Moellers lösning mycket prisvärd och framförallt platsbesparande. Till dessa 
motorstartarkopplingar har Moeller även tagit fram en busstyrning som kallas SmartWire. 
Genom att använda den metoden att styra kontaktorerna sparas både pengar i inköpspris och 
tid vid installationen (se 5.2 Val av motorstyrning). 

SmartWire är en relativt ny produkt från Moeller och Gycom har inte sålt många anläggningar 
i Sverige ännu. Därför var man från Gycoms sida mycket intresserade av ett fortsatt samarbete 
och att följa upp utgången av detta projekt. Under projektets gång har säljaren från Gycom 
varit på besök ett flertal gånger för uppföljning av projektet. Under sommaren 2010 kommer 
ett reportage om projektet att presenteras i Gycoms kundtidning GycomNews. 

I styrskåpet hade det passat mycket bra med en reläplint som steg mellan den digitala 
utgången och inkopplingen av externa enheter. Ett traditionellt problem med att använda 
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reläplintar är att man måste använda en grupp av 
kopplingsplintar vid sidan av gruppen av reläplintar för att 
fördela 0 VDC till utsignalerna. Detta tar mycket plats och 
kräver mycket trådning. Ett bättre alternativ vore att använda 
en reläplint som har möjlighet att fördela 0 VDC i samma 
komponent. På Ekatech AB hade man inte tidigare använd 
någon sådan komponent och kände inte till om det fanns hos 
någon av leverantörerna. Efter mycket sökarbete i 
produktkataloger hittades en komponent som passade perfekt 
för ändamålet hos Pheonix Contact [ 4 ] , PLC-RSC 
24DC/1/ACT (se Figur 1). På reläets primärsida finns möjlighet 
att koppla en bygel över A1 för att fördela 0 VDC och ansluta de digitala utgångarna direkt 
till A2. Om alla utgångarna ska arbeta med 24 VDC kan man ansluta 24 VDC till den första 
plinten och koppla in en bygel över plintarnas 13-anslutning. BB-anslutningen kan på 
motsvarande sätt förses med 0 VDC vilket gör att de externa komponenterna som ska kopplas 
till komponenten endast behöver anslutas mellan 14 och BB. Genom att använda denna 
reläplint istället för en plint utan möjlighet att fördela 0 VDC reduceras platsåtgången till 
hälften eftersom varje fördelningsplint är lika bred som en reläplint. 

För att minimera antalet leverantörer valdes övriga komponenter från ovan nämnda 
leverantörer samt leverantörer som Ekatech AB sedan tidigare samarbetar med. För 
fullständig lista på komponenter som ingår i standarden, se Bilaga 3. 

3.2.3 Framtagande av schema och ritning 

När kopplinsscheman och ritningar togs fram användes Ekatech AB:s senaste projekt som 
underlag. Underlaget bestod av ritning och kopplingsschema över ett komplett styrskåp. För 
denna standard skulle schemana delas upp i moduler och generaliseras för att passa för 
styrskåp där tillämningen och kringutrustningen inte är bestämd. PLC:n som användes i 
underlaget var inte av samma sort som den i standarden, så kopplingen kring den ritades om 
från början. Användningen av decentraliserat I/O var också detta nytt på företaget, så scheman 
för inkoppling av detta fick ritas från grunden.  

Grundläggande elsymboler som brytare och kontaktorer fanns att tillgå i bibliotek som tillhör 
ritprogrammet AutoCAD. Schemablock för Crevis I/O:t fanns på leverantörens hemsida, 
www.beijer.com. I övrigt ritades alla scheman och schemablock från början. 

För varje styrskåp, oavsett konfiguration, behövs en schemasida med inkopplingen av 24 V 
transformator och en sida med inkoppling av styrsystem. Om skåpet utrustas med 
säkerhetskrets skiljer sig sidan med transformatorinkoppling från ett skåp utan säkerhetskrets. 
Eftersom dessa två sidor alltid behövs, sparades dessa ner som kompletta scheman. Övriga 
sidor med kopplingsscheman kommer att se olika ut beroende på hur skåpet är konfigurerat. 
Därför förbereddes dessa sidor genom att skapa block av varje modul i standarden. Dessa 
schemablock infogas sedan efter behov i varje projekt (se Bilaga 1, Bild 2). 

Arbetet med att ta fram en ritning över styrskåpet och komponenternas placering var en 
betydande del för val av komponenter och skåpsstorlek, men framförallt för hur många 
motordrifter och signaler som kunde rymmas i skåpet. Detta gjordes delvis parallellt med 
arbetet med att välja komponenter. Ritningen gjordes skalenligt i AutoCAD och ritningar av 

Figur 1 Reläplint 
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komponenterna hämtades, i de fall de fanns, från tillverkarens hemsida. I de fall det inte fanns 
några ritningar att tillgå ritades enkla skisser av komponenterna med endast yttermåtten 
angivna.  

Arbetet resulterade i att de två skåpsstorlekarna 600 mm x 800 mm och 800 mm x 1000 mm 
valdes. I det mindre skåpet finns då rum för upp till 6 motordrifter och upp till 48 digitala 
signaler. Det större skåpet rymmer 10 motordrifter och 80 digitala signaler. Skåpsstorlekarna 
är vanligt förekommande hos tillverkarna, så det finns möjlighet att byta leverantör i 
framtiden. 

Ritningarna kommer dels att användas i dokumentationen i samband med leverans av styrskåp 
men också som mall för tillverkning av montageplåt. Eftersom placeringen av komponenter i 
skåpen kommer att vara densamma oavsett konfigurationen kan kablar och montageplåtar 
prefabriceras för att ytterligare förkorta leveranstiden.  

3.2.4 Programmering 

Ekatech AB hade inte nyligen utfört något projekt som innehåller motorstyrning från en 
Mitsubishi PLC. Dock fanns motsvarande programkod att tillgå för Siemens. Ett nytt projekt i 
Mitsubishis programmeringsverktyg IEC Developer skapades och funktionsblock för 
motordrifter rak och fram/back skapades enligt samma princip som Ekatech AB tidigare 
använt. Blocket styrs med pulssignaler för start och stopp alternativ fram, back och stopp samt  

auto

Bild 1

 eller manuell. Utsignaler anger status i form av 
drift, alternativt drift fram och drift back, samt 
automatläge. Insignaler är även kontaktorsvar, 
maximal kontaktorsvarstid och motorskydd. Fel 
indikeras med två olika felsignaler beroende på 
felets källa. Blocket kan inte försättas i automatiskt 
läge under drift. Om nödstopp kommer i 
automatiskt läge återgår blocket till tidigare 
tillstånd efter att nödstoppet återsälls. Om blocket 
befinner sig i manuellt läger eller försätts i manuellt 
läge under nödstopp så förblir utgångarna 
nollställda även efter nödstoppet återställs. Detta är 
för att en sekvens som avbryts av ett nödstopp ska 
kunna återupptas i befintlig position utan att startas 
om från början. Bilaga 4,  och Bild 2 visar 
innehållet i ett fram/back-motorblock. Figur 2 till 
höger visar det gränssnitt för en rak motordrift som 
används i sekvensprogrammering. Tack vare uppdelningen av programkoden i funktionsblock 
blir sekvensprogrammeringen enkel och överskådlig då endast avskalade gränssnitt till varje 
modul behöver visas. 

Blocken för ventiler, två- och trevägs, är uppbyggda på motsvarande sätt som motorblocken. 
Digitala utsignaler har också liknande funktion men saknar den timerfunktion som övervakar 
kontaktorsvar eller gränslägesgivare (för ventiler). Analoga signaler behandlas internt i 
programmet som flyttal mellan 0-100. För att göra överföringen till modulerna finns ett 

Figur 2 Motorblock 
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programblock som körs som en separat process som gör översättningen mellan flyttal 0-100 
och 12-bitars heltal, 0-4096.  

Alla utgångar från systemet är försedda med en eller två förreglingssignaler för att man i 
sekvensen ska kunna hindra en motor eller ventil att ändra tillstånd om det finns kritiska delar 
i sekvensen som kräver detta. 

För att man enklare ska kunna testa sekvenser och göra felsökning är alla insignalsblock 
försedda med manuell tvingning av signalen. Det innebär att operatören kan sätta insignaler 
till systemet manuellt och på så sätt koppla förbi exempelvis en trasig givare. 

Operatörspanelen är programmerad med programmeringsverktyget E-Designer 7 från Beijer 
via en TCP/IP-anslutning. En beskrivning av operatörspanelens 
olika sidor finn i avsnitt 4.4 Operatörspanel. Alla sidorna är 
uppbyggda på samma sätt för kommunikation till PLC:n. För att 
operatörspanelen ska beskriva vilken sida som visas finns två 
variabler i PLC:n som operatörspanelen sätter beroende på vilken 
grupp av signaler som visas och vilken sida som är invald. Med 
hjälp av dessa två variabler bestämmer PLC:n vilka block som ska 
påverkas av operatörspanelen. Övriga block påverkas inte även om 
det är samma styrsignaler som skickas från panelen. 

Oavsett hur många av varje signal- eller funktionstyp som ska 
användas är det samma program som används i operatörspanelen. 
Vid laddning av varje sida bestämmer operatörspanelen vilka 
knappar som ska visas beroende på inställningar i PLC-
programmet. PLC:n styr även hur många sidor av varje signal- och 
funktionstyp som ska vara möjliga att visa. 

I PLC-programmet hanteras all logik som hör till operatörspanelens 
styrsignaler i ett speciellt funktionsblock för varje modul. För 
ventiler och motordrifter finns ett funktionsblock till varje enhet. 
För analoga in- och utsignaler grupperas signalerna till grupper om 
fyra i samma block som operatörspanelstyrningen hanteras. Digitala 
signaler grupperas åtta och åtta. Ett block med digitala insignaler 
visas i Figur 3. Signalerna som kommer in till styrsystemet ansluts 
på blockets vänstra sida, till IN0 - IN7, och programmets logik 
ansluts på blocket högra sida. 

Totalt ingår 19 st. funktionsblock och program i det bibliotek som 
skapats för att användas i styrskåps som byggs enligt den framtagna 
standarden. 

3.2.5 Kundgränssnitt 

Både befintliga och blivande kunder ska få möjlighet att räkna ut priset på det styrskåp som 
de behöver. Genom att välja vilka funktioner styrskåpet ska ha räknar konfiguratorn ut vilka 
komponenter som behövs och vad kostnaden blir. För att kontrollera vilka som använder 

Figur 3 Digital in 
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funktionen och för att begränsa möjligheten för konkurrenter att se priser förses systemet med 
krav på inloggning för att priserna ska visas. 

Gränssnittet består av en rad för varje del som kan väljas in, en eller två rullistor för att välja 
ytterligare egenskaper samt en ruta med antal. Längst till höger på varje rad finns en knapp 
som lägger till den valda modulen till styrskåpet. Nedanför valformuläret visas de invalda 
delarna med möjlighet att ta bort enstaka delar eller hela rader (se Figur 4). 

 

Figur 4 Kundgränssnitt 

När konfiguratorn räknar ut vilka komponenter som behövs och det totala priset börjar 
systemet att samla in information från databasen om vilka moduler som hör till varje funktion. 
När dessa är tillagda görs en koll om vilka extra moduler, som säkerhetskrets och SmartWire-
gateway som behövs. En kontroll på hur många motordrifter som valts och platsbehovet för 
digitala och analoga signaler beräknas så att inte antalen överskrider platsen i styrskåpen som 
ingår i standarden. Slutligen bestäms vilken storlek på styrskåp som ska användas och det 
totala priset presenteras för besökaren. Om för många delar valts in till styrskåpet visas istället 
ett meddelande som uppmanar besökaren att kontakta Ekatech AB för manuell 
offerthantering. 

Om besökaren vill erhålla en fullständig offert på det styrskåp han eller hon har valt så finns 
en länk som tar besökaren vidare till ett formulär. Här fyller besökaren i information om 
adress och övriga kontaktuppgifter. När detta är ifyllt skickas ett mail till Ekatech AB med 
information om styrskåpet besökaren valt och en fullständig modul- och komponentlista. Med 
denna information kan snabbt en offert sammanställas och skickas till kunden.
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4 Resultat 

4.1 Moduler 

4.1.1 Start 

I startmodulen ingår komponenter som behövs i alla styrskåp, som operatörspanel, 
kabelkanaler, trådstegar, kopplingsplintar och spänningsaggregat. 

Startmodulen är indelad i två varianter, med olika skåpsstorlekar. Den mindre varianten 
bygger på ett skåp som är 600 x 800 x 250 mm. Layouten är anpassad efter denna 
skåpsstorlek och även komponenter som trådstege och kabelkanaler skiljer sig från den större 
varianten. Detta skåp rymmer sex motordrifter och cirka 48 digitala signaler. För skåp för fler 
motorer och/eller signaler finns ett skåp som är 800 x 1000 x 300 mm med i standarden. Detta 
skåp rymmer upp till tio motordrifter och ca 80 digitala signaler. 

4.1.2 Nödstopp 

I de fall nödstopp krävs finns en modul för säkerhetskrets med i standarden. Denna modul 
innehåller säkerhetsrelä, nödstoppsknapp samt reläer för dubbel uppbrytning av motordrifter 
och digitala utsignaler. Säkerhetskretsen är konstruerad för att klara den högsta nivån, nivå 4, 
i elsäkerhetsstandarden SS-EN 954-1. 

4.1.3 Motor 

I modulen för motordrifter ingår ett motorskydd med inbyggt överlastskydd, en kontaktor, en 
monteringssats samt en styrmodul för SmartWire. Modellen av motorskydd och kontaktor 
beror på storleken på motorn som ska styras. Standarden innehåller komponenter för 
motorstorlekar i åtta nivåer från 0,25 kW till 7,5 kW. Serien av motorskydd och kontaktorer 
är utvecklad av Moeller och monteras ihop med en monteringssats. Detta gör att inga kablar 
behöver dras manuellt vid inkoppling vilket reducerar inkopplingstiden väsentligt. För 
motorer som ska drivas både fram och back finns en speciell monteringssats som kopplar ihop 
ett motorskydd med två kontaktorer. Kontaktorerna utrustas med både mekanisk och elektrisk 
förregling så att båda kontaktorerna inte samtidigt kan vara aktiverade. 

Manövrering av motordrifterna sker genom ett bussystem som Moeller utvecklat som kallas 
SmartWire. Systemet är uppbyggt av en gateway för översättning mellan en fältbuss och 
SmartWire-bussen. På varje kontaktor sitter en enhet som är ansluten till SmartWire-bussen. 
Enheten aktiverar kontaktorn och återför status från kontaktorn och motorskyddet. 
Spänningsmatning av motorskydden sker genom en trefas fördelningsskena. Även detta sparar 
tid vid inkopplingen jämfört med att dra kablar till varje motorskydd. 

4.1.4 Ventil 

Komponenterna som används för en ventil är samma som de som används för digitala 
utsignaler. Ventilmodulen finns i två varianter, en för tvåvägsventiler och en för 
trevägsventiler. Tvåvägsventiler använder en digital utsignal och trevägsventiler använder två. 
Ventilerna antas ha ett neutralläge och ett respektive två lägen som styrs av signaler. I 
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programmen skiljer dock en del mellan ventilmodulerna och modulerna för digitala 
utsignaler. Programblocken för ventiler innehåller förutom styrlogik av digitala utsignaler 
även en timer som väntar på svar från exempelvis en gränslägesgivare vars signal är ansluten 
till en digital ingång. Om inte gränslägessignalen kommer inom den bestämda maximala tiden 
ges ett fel och utgången nollställs. 

4.1.5 Digital 

Samtliga in- och utsignaler från styrsystemet går genom ett decentraliserat I/O från Crevis. 
Kopplingen mellan PLC, decentraliserat I/O och anslutningsplintar visas i Figur 5. Digitala 
utsignaler ansluts med en 16-kanalig modul från I/O:t via en mångledarkabel till reläplintar. 
Reläplintarna har byglingsbara anslutningar vilket gör att 24 V och 0 V kan byglas på två av 
sekundärsidans anslutningar på plinten. Från den sista anslutningen kan en 24 V-signal 
hämtas. Om istället 230 V-signaler önskas kan byglingen uteslutas och varje relä kopplas 
separat. 

 

Figur 5 Digital I/O 

Insignalerna kopplas via en 16-kanalig anslutningsmodul med en speciell flerledarkabel till en 
16-kanalig modul på Crevis I/O:t. På anslutningsmodulen finns 0 V och 24 V tillgängligt för 
matning av exempelvis givare.  



  Rev. 1.0 
Styrskåpskonfigurator Resultat 2010-06-03    

Dokument:  Examensrapport.docx 
Sparad: 2010-06-03 
Utskrift: 2010-06-03 

Högskolan i Halmstad Sida 17 av 40 
 

4.1.6 Analog 

Analoga signaler ansluts via analoga moduler till Crevis I/O:t. Signalerna kan vara antingen 
0-10 V eller 4-20 mA. 

4.2 Ritningar 

En ritning är upprättad för varje skåpsstorlek. Utsidan på skåpen är likadan oberoende av 
vilka komponenter som finns inuti med undantag av nödstoppskretsen, som kräver en 
nödstoppsknapp och en återställningsknapp. Förutom knapparna finns en operatörspanel och 
en säkerhetsbrytare fäst på utsidan av skåpet. Figur 6 visar ritningen av insidan på ett 
fullbestyckat skåp av den mindre storleken. 

 

Figur 6 Ritning fullbestyckat skåp 

Ritningarna för båda skåpsstorlekarna är bestyckade med maximalt antal komponenter. Detta 
gör att för varje nytt skåp som byggs enligt standarden utgår konstruktören från den fulla 
ritningen och tar bort de komponenter som inte ska ingå. På så vis behöver inga nya 
komponenter ritas eller importeras och viktiga mått som infästning av DIN-skenor och 
kabelkanaler är redan bestämda.  

4.3 Kopplingsscheman 

Kopplingsscheman finns i två varianter, antingen som kompletta blad eller som block. De 
kompletta bladen är sådana som alltid ser likadana ut och som inte behöver anpassas till varje 
enskilt skåp. De kompletta bladen är ett med styrsystemets inkoppling och ett med 24 V 
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transformator. Transformatorbladet finns i två varianter beroende på om säkerhetskretsen ska 
finnas med eller inte. Bladet som innehåller säkerhetskretsen innehåller även säkringar och 
kontaktorer för hela säkerhetskretsen. Dessa båda blad behöver bara öppnas, fylla i 
projektnamn och eventuellt ändra sidnummer och sedan spara ner i det aktuella projektets 
mapp. 

Den andra varianten av scheman består av enskilda ritningsblock som klipps ihop olika för 
varje skåpskonfigurering. Blocken består först av en ritningsmall som innehåller företagets 
logotyp samt en ram med koordinatsystem. Till denna mall hämtas sedan de block som bladet 
ska innehålla. Dels finns ett block för varje modul, så som 16 kanalig digital in, 16 kanalig 
digital ut, motor rak, motor fram/back och dels finns block för fördelning av spänning, 24 
VDC och 230/400 VAC. Samtliga block följer samma standard när det gäller avstånd mellan 
ledare och kopplingspunkter, vilket gör att alla block passar ihop med varandra utan 
förändring. Totalt finns tio schemablock och tre kompletta schemablad, vilket räcker för att 
sätta ihop kopplingsschema till ett komplett styrskåp utan att några extra komponenter 
behöver ritas. 

4.4 Operatörspanel 

För att göra standarden enkel används endast en modell av operatörspanel. Valet av panel föll 
på Beijer E1061. Detta är en panel med 5,7" skärm med touchfunktion. Panelen ger 
programmeraren stora möjligheter att skapa gränssnitt för stora, avancerade processer men 
som samtidigt blir lätta att hantera för personal som arbetar i industrin.  

4.4.1 Struktur 

Panelen i standarden innehåller ett program som är identiskt för alla varianter av styrskåp. 
Gränssnittet bygger på de tre huvudflikarna: funktioner, signaler och process. Knappar för att 
navigera till respektive flik finns alltid tillgänglig i menyraden i displayens högra kant. Här 
finns också knappar för att gå bakåt och för att komma till larmlistan. När fliken för 
funktioner har valts in finns fyra knappar (se Figur 7). Två knappar, "Auto" och "Manuell", är 
till för att sätta samtliga in- och utsignaler i manuellt respektive automatiskt läge. Varje signal 
eller funktion som ska styras manuellt måste först vara i manuellt tillstånd. Tvärt om gäller för 
automatisk styrning från sekvensen. Utöver de två knapparna finns en knapp för motorer och 
en för ventiler. Dessa knappar leder vidare till en skärmbild för motorer respektive ventiler. 
Varje sida innehåller styrmöjlighet av fem funktioner åt gången. Om styrskåpet innehåller fler 
än fem ventiler eller motorer kan man bläddra mellan olika sidor för att visa de funktioner 
som inte får plats. Vilken sida som för tillfället är invald visas i skärmens övre vänstra hörn. 
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Figur 7 Funktionsval 

På fliken för signaler finns likadana knappar för att sätta samtliga signaler i automatiskt eller 
manuellt läge. Utöver dessa finns navigeringsknappar till sidor för digital in, digital ut, analog 
in och analog ut. Sidorna för digitalsignaler visar styrning respektive status av åtta signaler åt 
gången och sidorna för analogsignaler visar fyra signaler på varje sida. 

4.4.2 Motordrifter 

På motorsidan innehåller varje rad, från vänster till höger, en text som beskriver objektet, en 
statussymbol, tre knappar för drift, två knappar för auto/manuell samt två felsymboler (se 
Bilaga 2, Bild 1). Raden ser likadan ut oberoende av om motordriften är rak eller fram/back 
men om motordriften är rak visas inte knappen som startar motorn i backriktningen. 
Statussymbolen består av en ring som vid drift växlar till en färgfylld ring med pilar som 
indikerar driftsriktning. Knapparna "B", "0" och "F" styr driften av motorn. Trycks "B" eller 
"F" (back eller fram) in så är motorn i drift tills "0" trycks in. Knapparna "A" och "M" sätter 
motorn i automatiskt respektive manuellt läge. Det aktuella läget indikeras genom att en av 
knapparna får grön bakgrundsfärg. En röd felindikering kan innehålla "K" eller "M" vilket 
symboliserar kontaktorfel eller motorskyddsfel. Genom att trycka på felsymbolen kan felet 
återställas om det först är åtgärdat. Den gula symbolen med "F" indikerar att motorn är 
förreglad. Varje motor kan vara start- eller driftsförreglad vilket då hindrar start respektive 
drift (se 3.2.4 Programmering) 

4.4.3 Ventiler 

Sidan med ventilstyrning följer samma struktur som sidan för motorstyrning med några 
mindre justeringar (se Bilaga 2, Bild 2). Symbolen som indikerar driftsstatus är bytt till en pil 
som visar vilken riktning ventilen står i. Knapparna för att ändra läge visar "2", "0" och "1". 
Knappen för läge två är endast aktiv då ventilen är en 3-vägsventil. Felindikering visas med 
en röd knapp "G". Då denna visas har gränstiden för gränslägessignalen överskridits. Felet 
återställs genom att trycka på den röda knappen. Förreglingslogiken fungerar på samma sätt 
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för ventiler som för motorer, det vill säga varje ventil kan förreglas för både förändring och 
aktivering och indikeras av en gul symbol med "F". 

4.4.4 Digital 

Under fliken för signaler finns fyra sidor: digital in, digital ut, analog in och analog ut. Både 
digital in och digital ut ser likadana ut och innehåller åtta rader med in- eller utsignaler (se 
Bilaga 2, Bild 3 och Bild 4).  Längst till vänster på varje rad finns signalens nummer 
tillsammans med ett namn. Signalens nuvarande tillstånd visas i en rektangel i mitten. Denna 
fylls med grön färg då signalen är till och är grå då signalen är från. Både in- och utsignaler 
går att tvinga till ett visst läge om signaler är i manuellt läge. Detta görs genom att trycka på 
knappen "1" eller "0". Automatiskt eller manuellt läge styrs och indikeras på samma sätt som 
för motorer och ventiler. 

4.4.5 Analog 

Sidorna med analogsignaler är i stort sett identiska. Varje sida innehåller fyra signaler (se 
Bilaga 2, Bild 5 och Bild 6). Varje signal har en text till vänster och signalens aktuella värde 
visas i en ruta i mitten. Är signalen i manuellt läge ändras dess värde genom att trycka på 
rutan som visar aktuellt värde. Då visas en knappsats där önskat värde matas in från 0-100. 
Signalerna försätts i automatiskt respektive manuellt läge genom att trycka på knappen "A" 
eller "M" och aktuellt läge indikeras av en grön bakgrundsfärg på respektive knapp. Analoga 
utsignaler kan förreglas både för förändring och för värde. Om värdet förreglas sätts 
analogsignalen till sitt ursprungsläge. Om någon av förreglingarna är aktiv indikeras detta av 
en gul symbol med "F" längst till höger på varje rad. 

4.5 PLC-kod 

Koden för PLC:n är ordnad i moduler och modulerna i sin tur innehåller olika nivåer. 
Samtliga funktionsblock för modulerna ligger sparade i ett bibliotek som inkluderas i 
projektet. I programmet sker all kommunikation med de olika modulerna genom ett 
funktionsblock per modul. För att göra programmet mer överskådligt ligger digitala signaler 
grupperade om åtta per funktionsblock. Analoga signaler finns i grupper om fyra och motorer 
och ventiler ligger enskilt. För att underlätta uppbyggnaden av varje nytt styrskåp finns ett 
startprojekt som innehåller grundkonfigurationen av ett skåp av den mindre varianten. Med 
detta som utgångspunkt skapas sedan ett specifikt projekt till varje styrskåp. Detta startprojekt 
lämnas även med till kunder som väljer att köpa ett styrskåp utan sekvensprogram och som 
avser att göra dessa delar själva. 
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4.6 Webbgränssnitt 

4.6.1 Administratörsgränssnitt 

Alla komponenter och moduler som ingår i 
standarden finns ordnade i en databas. För att 
administrera databasen finns ett webbaserat 
administrationsgränssnitt. Gränssnittet 
innehåller en sida med komponenter, en sida 
med moduler, en sida med filer och en sida 
med inställningar.  

Komponentsidan innehåller en lista på 
registrerade komponenter och ett formulär för 
att ändra eller läggar till komponenter. Varje 
komponent har information om namn, 
tillverkare, artikelnummer, pris, bredd, längd 
samt möjlighet att lägga upp ett datablad i pdf-
format. 

Modulsidan innehåller på motsvarande sätt 
som komponentsidan en lista och ett formulär 
(se Figur 8). På varje modul finns information 
om vilka komponenter som ingår samt ett 
montagepris. 

Filsidan ser likadan ut som modul- och 
komponentsidan. Här matas sökvägar till 
schema- och kodfiler in så att dessa kan 
kopplas till en viss modul. 

På sidan med inställningar väljer användaren 
vilken modul som ska kopplas till varje 
funktion hos styrskåpet. Även övriga 
parametrar för kundgränssnittet finns här, som 
vilket påslag på inköpspriset av komponenter 
som ska användas.  

4.6.2 Kundgränssnitt 

Genom företagets hemsida kan kunderna gå in och konfigurera sitt eget styrskåp (se Figur 4, 
sida 14). All data och konfigurationsparametrar hämtas från databasen som man styr genom 
administrationsgränssnittet. Kunderna fyller i vilka funktioner styrskåpet ska innehålla och 
systemet räknar ut vilka komponenter som behövs och vad styrskåpet kommer att kosta.  

När besökaren trycker på knapen "Gå vidare" får han eller hon först en uppmaning att logga 
in eller registrera sig för att få tillgång till resultatet. Om han eller hon väljer att registrera sig 
visas ett formulär med där besökaren fyller i namn, företag och e-postadress. När detta är gjort 
läggs en användare upp i databasen och ett mail skickas till Ekatech AB för bekräftelse. Efter 

Figur 8 Administratörsgränssnitt 
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att användaren är bekräftad kan besökaren logga in med sin e-postadress och ett tilldelat 
lösenord för att få tillgång till prisuppgifterna. Efter det kan besökaren räkna om styrskåpet 
med olika delar hur många gånger som helst. 

När kunden gjort en uträkning av ett styrskåp kan han eller hon skicka en förfrågan om en 
fullständig offert. Ett e-postmeddelande skickas då till Ekatech AB med specifikation på 
styrskåpet kunden valt och kundens kontaktuppgifter.
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5 Slutsatser och diskussion 

5.1 Val av PLC 

Eftersom Ekatech AB tidigare har arbetat med PLC från Mitsubishi och från Siemens skulle 
standarden vara förberedd för att hantera PLC från båda tillverkarna. Däremot begränsades 
detta projekt till att endast innefatta programmering av PLC från Mitsubishi. Siemens-PLC 
finns med i komponentlistan, men programkoden för denna behöver läggas till  i efterhand. 

För att användning under framtagandet av standarden och i det kompletta styrskåp som byggs 
ihop som demonstration behövdes en PLC att utgå ifrån. PLC:n skulle vara billig, eftersom 
den endast ska användas för utveckling och demonstration, men vara kompatibel med 
kraftfullare PLC:er så att ingen modifiering av programmen behövs om applikationen kräver 
mer processorkraft. För att hjälpa till i valet av PLC togs kontakt med en säljare från Beijer 
Electronics, som säljer PLC från Mitsubishi. PLC:n som valdes, Q00UJ, är den billigaste 
varianten i Mitsubishis Melsec Q-serie. Dock är det enkelt att byta mot en kraftfullare modell 
i samma serie utan att modifiera programmet. Mitsubishi har även en enklare serie PLC, FX-
serien, som är billigare och mindre kraftfull, där grundenheten till skillnad från Q-serien 
innehåller in- och utgångar. Enligt säljaren från Beijer Electronics är nackdelen med denna att 
busskommunikation och analoghantering gör systemet långsamt eftersom FX-seriens 
inbyggda busskommunikation är underdimensionerad för stora applikationer. Detta beror 
främst på att alla moduler i FX-serien är bakåtkompatibel med tidigare producerade 
komponenter i serien. Q-serien däremot är uppbyggd av moduler där CPU, spänningsaggregat 
och kopplingsplatta levereras separat. Denna PLC-serie är anpassad för stor expansion med 
flera moduler och busskommunikation [ 2 ] .  

5.2 Val av motorstyrning 

Ekatech AB hade sedan tidigare beslutat att använda komponenter från Moeller till 
motorstartkopplingar. Anledningen till detta var att Moeller tillhandahåller ett koncept med 
verktygslös inkoppling av ett kombinerat motorskydd och kortslutningsskydd till en 
kontaktor, kallat xStart [ 5 ] . Alternativet till detta är att använda separata automatsäkringar, 
för att få kortslutningsskydd, som kopplas med kablar till ett motorskydd och sen vidare till en 
kontaktor. Eftersom en sådan lösning tar betydligt mycket mer tid för inkoppling och mer 
plats ville man använda någon ny lösning. 

Ursprungligen var planen att använda Moellers motorstartskoncept och 
koppla in den på traditionellt vis genom digitala utgångar till kontaktorn 
och digitala ingångar för att läsa av kontaktorsvar. Men när säljaren från 
Gycom presenterade Moellers sortiment visade han på fördelarna med att 
använda deras bussystem SmartWire [ 6 ] (se Figur 9) för att styra 
kontaktorerna istället. Den befarade nackdelen med bussystemet var att det 
skulle bli betydligt dyrare för så små applikationer som under tio 
motordrifter. Vid noggrannare undersökningar visade sig att så inte 
var fallet. 

En prisjämförelse mellan traditionell styrning av motordrifter, med digitala in- och utsignaler, 
och motorstyrning med SmartWire visas i Tabell 1. Priset för styrning motordrifter med 

Figur 9 SmartWire 
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SmartWire är 3760 för första motordriften och därefter 200 kr per motordrift. Om man med 
digitala in- och utsignaler ska få samma funktionalitet behövs en digital utsignal för 
kontaktorn och två digitala insignaler för kontaktorsvar och motorskyddsstatus. För detta 
krävs en modul för digitala utsignaler och en modul för digitala insignaler samt en gateway 
för decentraliserat I/O (se 5.3 Val av I/O för alternativa lösningar). Dessutom behövs ett 
mellanrelä för att skydda utgångsmodulen från överbelastning. Detta skulle innebära en 
kostnad på 2430 kr för första motordriften och därefter 105 kr per motordrift. Detta gäller upp 
till 8 motordrifter då ytterligare I/O-moduler behövs då dessa endast innehåller 8 resp. 16 
kanaler. 

Tabell 1 Pris för motordrifter 

Komponent Styrning via digital I/O Styrning via fältbuss
Gateway 1 440,00 kr                          1 300,00 kr                                 
PLC-Gateway PROFIBUS (1/2 priset) 2 260,00 kr                                 
Kontaktorstyrning 170,00 kr                                     
Hjälpkontakt 30,00 kr                                30,00 kr                                       
I/O-Modul Digital Ut 8 Kanal 385,00 kr                             
I/O-Modul Digital In 16 Kanal 500,00 kr                             
Mellanrelä 75,00 kr                                
Summa 2 430,00 kr                          3 760,00 kr                                 

Komponent Styrning via digital I/O Styrning via fältbuss
Kontaktorstyrning 170,00 kr                                     
Hjälpkontakt 30,00 kr                                30,00 kr                                       
Mellanrelä 75,00 kr                                
Summa 105,00 kr                             200,00 kr                                     

Pris första motordriften

Pris per motordrift

  

Som visas blir motorstyrning via fältbuss något dyrare än traditionell inkoppling om man bara 
räknar komponentkostnader. I prisexemplet ingår halva kostnaden för gatewayen på PLC:n. 
Gör man istället bedömningen att styrskåpet ändå måste innehålla stöd för fältbuss (för 
exempelvis decentraliserat I/O eller operatörspanel) stryks denna kostnad och motorstyrning 
genom fältbuss blir det billigaste alternativet. 

I dessa prisuppgifter saknas kostnader för kablar och installation. Kostnaden för kablage för 
det båda alternativen är likvärdig men installationstiden är av stor ekonomisk betydelse. 
Inkopplingstiden för en motorstyrning med SmartWire är endast är en bråkdel av tiden det tar 
att koppla in på traditionellt vis. Dessutom tar inkopplingen för varje motordrift lika lång tid 
för varje motordrift oavsett hur många som ska installeras. För SmartWire tar första 
motordriften lite längre tid eftersom gateway och busskabel ska anslutas. Däremot tar de 
efterföljande motordrifterna väldigt kort tid att installera då det endast är en busskabel som 
ska anslutas.  

Utöver inköpspris och kostnader har SmartWire fördelen jämfört med traditionell trådning att 
det blir betydligt mindre kablar i styrskåpet. Detta ger enklare felsökning och mer plats till 
andra kablar och komponenter. Kostnaden för traditionell koppling kan bli betydligt billigare 
om man räknar med att styrskåpet ändå är utrustad med digitala in- och utsignaler, men det 
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behövs ändå fler signaler för att dessutom hantera motordrifter. Den sammanlagda 
bedömningen av dessa parametrar gjorde att valet föll på SmartWire framför traditionell 
trådning.   

5.3 Val av I/O 

Med det val av PLC som är gjort finns två alternativ för att hantera I/O. Det första, och mer 
traditionella, är att ansluta I/O moduler till PLC:n. Det andra alternativet är att ansluta ett 
decentraliserat I/O via fältbuss. Fördelen med att använda PLC-moduler är att de är enkla att 
koppla in och att skriva programmen mot. Fördelen med decentraliserat I/O är att man har 
större frihet att placera det där det får plats, i eller utanför styrskåpet. Modulerna till det 
decentraliserade I/O:t tar dessutom mindre plats än modulerna till PLC:n. Ytterligare en fördel 
med att använda decentraliserat I/O är att det är enklare att byta tillverkare av PLC då färre 
komponenter är direkt anslutna till denna.  

I detta projekt har jämförelsen endast gjort med 
Crevis I/O (se Figur 10) som säljs av Beijer 
Electronics och ingen jämförelse med andra 
tillverkare av motsvarande produkter har gjorts. 
Denna begränsning gjordes eftersom produkten 
innehåller alla delar som behövdes i projektet, 
digital in/ut och analog in/ut [ 3 ] . Eftersom det 
fanns en etablerad kontakt med en säljare av 
Crevis I/O fanns också tillgång till support och 
det bedömdes att det inte var värt tiden att leta 
upp andra tillverkare av motsvarande produkter 
i detta skede. Efter en tids användning av 
standarden, när det är dags att se över 
komponentvalet och förhandla om priser, är det 
lämpligt att även se över valet av tillverkare för 
I/O. 

Tabell 2 visar ett kostnadsexempel på två system med 16 digitala insignaler och 16 digitala 
utsignaler. Prisskillnaden för övriga I/O-moduler, som analoga signaler, är i samma 
storleksordning. Som visas blir uppkoppling som innehåller två eller fler I/O-moduler 
billigare med Crevis I/O om man räknar halva kostnaden för PROFIBUS-mastern till I/O:t. 
Kostnaden för PROFIBUS-mastern kan man anse delas mellan det decentraliserade I/O:t och 
övriga busskomponenter. Dessutom innebär det en stor fördel att styrskåpet är utrustad med 
en fältbuss för att skåpet då är förberett för ytterligare extern kommunikation. 

Figur 10 Crevis I/O 
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Tabell 2 Pris för 16 digitala insignaler och 16 digitala utsignaler 

Komponent PLC-Moduler (Mitsubishi) Decentralicerat I/O (Crevis)
Gateway 1 440,00 kr                                  
PLC-Gateway PROFIBUS (1/2 priset) 2 260,00 kr                                  
Digital Ingångsmodul 16 kanal 2 400,00 kr                               500,00 kr                                      
Digital Utgånsmodul 16 kanal 2 450,00 kr                               530,00 kr                                      
Summa 4 850,00 kr                               4 730,00 kr                                  
 

Den slutgiltiga bedömningen blev att de flesta styrskåp kommer att innehålla mer än två I/O-
moduler vilket kommer att göra Crevis I/O till den billigaste lösningen. Dessutom ska 
styrskåpen ändå utrustas med PROFIBUS och möjligheten att flytta I/O-modulerna bort från 
PLC:n skapas större utrymme till fler moduler. 

5.4  Val av operatörspanel 

Alternativet till att använda en operatörspanel för att styra och övervaka styrskåpet är att 
använda knappar och lampor. För att erbjuda möjlighet att köra alla styrskåpets funktioner 
manuellt skulle det behövas väldigt många knappar och lampor på styrskåpets dörr. Även om 
knappar är relativt billiga i inköpspris tar de lång tid att koppla in och kräver mycket extra 
kablar i skåpet. Dessutom används många digitala in- och utgångar från styrsystemet som 
annars kunnat användas till andra saker. 

Därför uteslöts alternativet att använda knappar och lamport för att styra och övervaka 
styrskåpet. Istället skulle en operatörspanel väljas. Ekatech AB har tidigare arbetat med 
operatörspaneler från Beijer Electronics och eftersom programmeringsverktyg med licenser 
till detta fanns på företaget var det bara dessa paneler som var aktuella.  

De operatörspaneler som utvärderats inför valet kan delas in i fyra huvudgrupper [ 7 ] . Den 
första, och mest traditionella, är en panel med LCD-display och knappar (se Figur 11). 
Displayen innehåller ett fåtal rader med text och 
tecken och knapparna består av en numerisk 
knappsats och ett antal funktionstangenter. Den andra 
gruppen innehåller knappar men har istället för LCD-
display en TFT-display i färg med möjlighet att 
presentera symboler och grafik. De två sista 
grupperna av operatörspaneler innehåller inga 
knappar utan displayen har touchfunktion. Displayen 
är betydligt större än hos LCD-displayerna och man 
har möjlighet att lägga in valfria texter och bilder på 
skärmen. Skärmarna finns både i gråskala, som är 
något billigare, och i färgutförande.  

Jämför man paneler i motsvarande storlek är panelerna med knappar och en LCD-display är 
billigast, ca 4000 kr och paneler med touchskärmar i färg är dyrast, ca 13000 kr. 
Touchpaneler i gråskala ligger prismässig ungefär 3000 kr under motsvarande i färg och 

Figur 11 Tangentbaserad 
operatörspanel 
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paneler med färgdisplay och knappar kostar lika mycket som motsvarande med 
touchfunktion.  

Touchpaneler har flera fördelar jämfört med paneler med LCD-display och knappar. Den 
största fördelen är att programmeraren har betydligt större frihet att lägga upp gränssnittet på 
ett sätt som passar applikationen bäst. Eftersom tangentbaserade paneler har fasta knappar 
måste gränssnittet i stor utsträckning anpassas till dessa. Dessutom går det inte att lägga in 
bilder och grafer för att illustrera och övervaka processer på en LCD-display. 

En display som endast kan visa gråskala har framförallt en stor nackdel som är att 
larmmeddelanden inte kan visas i en annan färg än övriga meddelanden. Om operatören 
befinner sig en bit ifrån panelen när ett larm kommer vill man gärna visa detta tydligt genom 
att ge det en annan färg. Dessutom blir en panel som visar färger lättare att göra logiska och 
lättarbetade gränssnitt i. 

I detta projekt valdes att använda en touchpanel i färg eftersom styrskåpen är dimensionerade 
till att klara relativt stora applikationer och därför behöver har ett operatörssystem som är 
anpassat till detta. Dessutom har man fördelen att utvecklingskostnaden skulle bli större om 
man valt att förbereda standarden på flera alternativ av paneler eftersom det behövs olika 
programvaror till olika paneler. Man valde en touchpanel framför en med liknande skärm men 
med knappar eftersom man ville dra nytta av panelens flexibilitet. Varje skåp kommer att ha 
ett unikt gränssnitt för styrning av den process skåpet byggs för och då finns större 
möjligheter om man inte behöver anpassa gränssnittet till knappar.   

5.5 Problemanalys 

5.5.1 Marknad 

Ekatech AB har valt att inte göra någon konkret marknadsundersökning för att få underlag för 
vilka försäljningsvolymer det kan röra sig om. När man förhandlar om priser hos leverantörer 
är inköpsvolymen av stor betydelse och skulle det visa sig att försäljningen inte går som 
förväntat kanske leverantörerna inte erbjuder lika bra rabatter i framtiden som i nuvarande 
avtal. Tvärt om kan det visa sig att försäljningsvolymerna blir större än vad leverantörerna 
räknar med. Om så skulle bli fallet är det troligt att det går att förhandla fram bättre priser än 
de nuvarande. I de prisavtal som har upprättats under detta projekt finns inga krav på volymer. 

5.5.2 PLC-kapacitet 

Den programkod som ingår i projektet hanterar manuell styrning av in- och utgångar samt 
koppling mellan PLC och operatörspanel. Denna kod tar relativt stor kapacitet av PLC:n, 
vilket kan innebära ett problem i framtiden. Koden för ett fullbestyckat skåp av den mindre 
modellen, med fem motordrifter, 48 digitala I/O och åtta analoga I/O, upptar 7280 
programsteg av 10240 tillgängliga. Detta lämnar 2960 programsteg kvar till sekvenslogik och 
processtyrning. Det kan därför visa sig att den valda PLC:n, Q00UJ, inte räcker till för större 
applikationer. Om så är fallet finns CPU-enheter i Q-serien med 15 000 programsteg, Q01U, 
och 20 000 programsteg, Q02U, i samma prisklass vilka bör klara av ganska stora 
applikationer utöver befintlig kod. I samma serie finns dessutom CPU-enheter med kapacitet 
upp till 260 000 programsteg, så även de största applikationerna bör klaras av med en PLC i 
Q-serien.  
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En annan lösning på problemet med bristande kapacitet hos PLC:n är att optimera och/eller 
skala bort vissa delar av koden. Nuvarande kod gör det möjligt att styra varje signal var för 
sig. En annan lösning vore att ta bort möjligheten att styra insignaler genom programmet och 
bara ha kvar manuell styrning av utsignaler. Troligen går det även att minska 
kapacitetsbehovet genom att strukturera om koden så att logiken som hör till operatörspanelen 
flyttas in i varje moduls funktionsblock. Det skulle spara en nivå på varje modul vilket 
troligen leder till viss besparing av kapacitet. Ytterligare en lösning vore att först leverera 
styrskåpet med nu framtagen kod som sen byts ut mot ett sekvensprogram där den manuella 
styrningen är borttagen. 

5.6 Framtida utökning av standarden 

5.6.1 Frekvensomriktare 

En funktionalitet som diskuterades under den inledande fasen av projektet var 
frekvensomriktardrift av motorer. Det valdes dock att inte ta med detta i projektet, dels för att 
man var osäker på efterfrågan men också för att man ville vara säker på att få en färdig 
slutprodukt vid projektets avslutande. För att anpassa standarden till att även innefatta 
frekvensomriktare behöver vissa delar modifieras. Dels behöver det tas fram nya ritningar på 
skåp som har plats för frekvensomriktare. Då frekvensomriktare är större än vanliga 
motorstartare krävs troligtvis en större skåpsmodell för att rymma dessa. Dessutom behöver 
funktionalitet i PLC-programmet läggas till för att hantera frekvensomriktare och 
kundgränssnittet behöver utökas med fler val av motortyper. 

5.6.2 Operatörspanel 

Till mycket små applikationer kan den valda operatörspanelen anses vara onödigt dyr och 
avancerad. Om det skulle bli stor efterfrågan på styrskåp i den storleken kan det bli aktuellt att 
införa ett alternativ till den valda operatörspanelen. Troligen skulle man i så fall välja en 
mindre avancerad panel som alternativ. Denna skulle i så fall förses med program för manuell 
styrning som kan levereras med ett styrskåp i grundutförande. Det kan också bli aktuellt att 
införa en variant helt utan operatörspanel som i så fall styrs med knappar och lampor i 
styrskåpets dörr. Detta alternativ är dock inte speciellt sannolikt då installationskostnaden för 
knappar och lampor snabbt överstiger priset på en operatörspanel (se 5.4 Val av 
operatörspanel).
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7 Ordlista 
I följande ordlista återfinns fackord och ord som i denna rapport har en särskild betydelse och 
därför behöver en mer ingående förklaring. Första kolumnen innehåller ordet som beskrivs i 
den andra kolumnen. Den tredje kolumnen innehåller sidnumret där ordet först används i 
denna rapport. 

 

layout Avser här placeringen av komponenter i styrskåpet. 5 

block Gruppering av symboler i ritning eller 
kopplingsschema som används i AutoCAD 

8 

operatörspanel En manöverpanel bestående av display och knappar 
alternativt en touchdisplay som kopplas samman med 
en PLC för att skapa ett gränssnitt mellan operatören 
och maskinstyrningen. 

8 

decentraliserat I/O En nod som ansluts via fältbuss till styrsystemet och 
som innehåller in- och utgångar 

10 

TCP/IP Ett nätverksprotokoll som är vanligt förekommande i 
kontorsnätverk. 

13 

konfigurator Den logik som finns på hemsidan för att räkna ut vilka 
komponenter som ska användas till ett styrskåp med 
angivna specifikationer 

13 

SmartWire En fältbuss för motorstyrning som är utvecklad av 
Moeller. 

15 

rak motordrift Motordrift som innehåller en kontaktor och som kan 
driva motorn åt ett håll. 

19 

fram/back 
motordrift 

Motordrift som innehåller två kontaktorer med olika 
fasföljd vilket gör att motorn kan drivas både framåt 
och bakåt beroende på vilken kontaktor som aktiveras. 

19 
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Bilaga 1 – Schemaritning 

 

Bild 1 Infogning av ritningsblock med referensangivelse 

 

Bild 2 Insättning av motorblock 
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Bilaga 2 - Operatörspanel 

 

Bild 1 Operatörspanelens sida för motordrifter 

 

Bild 2 Operatörspanelens sida för ventiler 
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Bild 3  Operatörspanelens sida för digital in 

 

Bild 4 Operatörspanelens sida för digital ut 
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Bild 5  Operatörspanelens sida för analog in 

 

Bild 6 Operatörspanelens sida för analog ut 
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Bilaga 3 – Komponentlista 

Namn Typ Tillverkare Artikelnummer 

Skåp 600 x 800 x 250 Skåp Rittal E25 653 26  

Skåp 800 x 1000 x 300 Skåp Rittal E25 653 39  

DIN-Skena 35 x 7,5 x 
10   

Inkopplingsutrustning   E29 292 04 

Jordskena, 10x mm Inkopplingsutrustning Phoenix E29 208 55, NLS-
CU 

Kabelfäste, jordskena Inkopplingsutrustning Phoenix AK 4 

Kabelfäste, jordskena, 
/  

Inkopplingsutrustning Phoenix AK 4 GNYE 

Kabelkanal 40 x 60 x 10x 
 

Inkopplingsutrustning Canalplast E29 987 16, 
C  

Profibuskabel Inkopplingsutrustning Beijer 100.789 

Profibuskontakt Inkopplingsutrustning Beijer 31.897.0070 

Skenhållare, jordskena Inkopplingsutrustning   E29 2208 60, 
AB/SS 

Säkerhetsbrytare 63 A 
P3 63/EA/SVB 

Inkopplingsutrustning Moeller 4015080316077 

Trådstege 50 x 55 x 10x 
 

Inkopplingsutrustning Wibe E11 340 00 

Trådstege, fäste B4 mini Inkopplingsutrustning Wibe E11 491 57 

Anslutningsklämma, 
li k  BK2 /3

 

Strömförsörjning Moeller E31 143 85 

Samlingsskena 3-fas 
B3 0/ PKZ0  h  

Strömförsörjning Moeller E31 145 58 

Spänningsaggregat 10 A 
DRA240 24A 

Strömförsörjning Moeller E52 016 68 

Q Analog In 4 kanal 0-20 
A Q64AD 

PLC Mitsubishi Mitsubishi 31.324.4000 

Q Analog Ut 2 kanal 4-20 
 Q62  

PLC Mitsubishi Mitsubishi 310.563 

Q CPU Q00UJ-CPU PLC Mitsubishi Mitsubishi 221.575 

Q Digital In 16 kanal 
QX40 S1 

PLC Mitsubishi Mitsubishi 31.323.1008 

Q Digital Ut 16 kanal 
QY80 

PLC Mitsubishi Mitsubishi 31.323.2020 
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Q Grundplatta 5 I/O-slot 
Q3 B E 

PLC Mitsubishi Mitsubishi 31.322.1005 

Q Profibus DP Master 
QJ 1PB92V 

PLC Mitsubishi Mitsubishi 311.640 

Q Spänningsaggregat 
C    Q61  

PLC Mitsubishi Mitsubishi 310.043 

S7300 Analog In 2 kanal PLC Siemens Siemens E45 006 02, 
6 S 331 02

 S7300 Analog Ut 2 kanal PLC Siemens Siemens E45 006 24, 
6 S 332 01

 S7300 Digital In 16 kanal PLC Siemens Siemens E45 005 10, 
6 S 321 1 02

 S7300 Digital Ut 16 kanal PLC Siemens Siemens E45 005 52, 
6ES 322 1BH01

 S7300 Montageskena PLC Siemens Siemens E45 008 42, 
6ES 390 1AE80

 S7300 Profibus DP PLC Siemens Siemens   

S7300 Simatic CPU 312 PLC Siemens Siemens E45 003 63, 
6 S 312 1 1

 Analog in 4 kanal 0-10 V Decentraliserat IO Beijer 
 

ST-3424 

Analog in 4 kanal 4-20 
A 

Decentraliserat IO Beijer 
 

ST-3214 

Analog ut 4 kanal 0-10 V Decentraliserat IO Beijer 
El i  

ST-4424 

Analog ut 4 kanal 4-20 
A 

Decentraliserat IO Beijer 
El i  

ST-4214 

Anslutningsplint 16 kanal Decentraliserat IO Beijer 
 

STN16-3-S 

Digital in 16 kanal Decentraliserat IO Beijer 
 

ST-121F 

Digital in 8 kanal Decentraliserat IO Beijer 
 

ST-1218 

Digital ut 16 kanal Decentraliserat IO Beijer 
El i  

ST-222F 

Digital ut 8 kanal Decentraliserat IO Beijer 
El i  

ST-2328 

FnIO Gateway Profibus Decentraliserat IO Beijer 
El i  

NA-9122 

Gateway CC-link Decentraliserat IO Beijer 
 

NA-9131 

Kabel till anslutningsplint 
0   

Decentraliserat IO Beijer 
 

FnIO-STN-CAB 

Separat matning FnIO Decentraliserat IO Beijer 
El i  

ST-7241 
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Spänningsfördelning Decentraliserat IO Beijer 
El i  

ST-7118 

Anslutningskabel OP-
P l  Mi bi hi CAB 

 

OP-paneler Beijer 
El i  

1050 

Anslutningskabel OP-
  S  C  36 

OP-paneler Beijer 
 

1071 

OP-Panel 1032 OP-paneler Beijer 
 

601111101 

OP-Panel E1061 OP-paneler Beijer 
 

60.111.1002 

DILM12-10 Kontaktorer Moeller E32 517 91 

DILM15-10 Kontaktorer Moeller E32 517 31 

DILM17-10 Kontaktorer Moeller E32 518 11 

DILM65 Kontaktorer Moeller 277908 

DILM9-10 Kontaktorer Moeller E32 517 71 

SmartWire 
A l i å d 

Kontaktorer Moeller 4015081067992 

SmartWire DILM-modul 
SWIRE DIL 

Kontaktorer Moeller 4015081067961 

SmartWire Gateway 
P fib  EU C SWD DP 

Kontaktorer Moeller 4015081160488 

SmartWire Kabel 110 
 

Kontaktorer Moeller 4015081068012 

SmartWire Kabel 85 mm Kontaktorer Moeller 4015081068005 

Hjälpkontakt NHI-E-10-
0 

Motorskydd Moeller E31 1448 7 

Monteringssats, 
f /b k PKZM0

 

Motorskydd Moeller E32 538 60 

Monteringssats, rak 
PKZM0 XDM12 

Motorskydd Moeller E32 538 50 

PKZM0-1 Motorskydd Klöckner-
M ll  

E31 144 58 

PKZM0-1,6 Motorskydd Klöckner-
M ll  

E31 144 60 

PKZM0-10 Motorskydd Klöckner-
 

E31 144 68 

PKZM0-16 Motorskydd Klöckner-
 

E31 144 70 

PKZM0-2,5 Motorskydd Klöckner-
M ll  

E31 155 62 
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PKZM0-4 Motorskydd Klöckner-
M ll  

E31 144 64 

PKZM0-6,3 Motorskydd Klöckner-
M ll  

E31 144 66 

Plintrelä 24 V DC Reläer Allen 
 

E40 212 02 

Plintrelä 24 V DC, 
f  

Reläer Phoenix PLC-RSC 
2 C/1/ C  29 

  Säkerhetsrelä RT9 Reläer Jokab E38 611 20 

Brygga FBS 10-5 GY Kopplingsplintar Phoenix 3039007 

Insticksbrygga EBS 10-8 Kopplingsplintar Phoenix 3118135 

Kopplingsplint UT 16 Kopplingsplintar Phoenix 3044199 

Kopplingsplint UT 2,5 Kopplingsplintar Phoenix 3044076 

Säkringsplint UK 5-HESI Kopplingsplintar Phoenix 3004100 

Ändplatta D-UT 16 Kopplingsplintar Phoenix 3047206 

Ändplatta D-UT 2,5/10 Kopplingsplintar Phoenix 3047028 

Ändstöd E/UK Kopplingsplintar Phoenix 1201442 
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Bilaga 4 - PLC-program 

 

Bild 1 Motorblock för en fram/back motordrift 
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Bild 2 Motorblock, fortsättning 
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