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SRO-anlæg med intelligent automation 

Funktionalitet og brugervenlighed er i topklasse, når vi leverer et nøglefærdigt 
SRO-anlæg. Tekniske problemknusere og hands-on erfaring koblet sammen med 
vores årelange vidensdatabase, giver en indgående forståelse for processer.

Kunde udtaler om Automation Lab:
SERVICE og VELVILJE er dét, vi kender 
Automation Lab for. De er altid klar ved 
telefonen, hvis vi har brug for omgående 
support eller ønsker sparring, således vi 
kan sikre produktionen på vores anlæg.

Sekunderne er dyre i vores branche, og 
derfor er pålidelig service essentielt for 
vores forretning og vores konkurrence-
evne. 
Vi samarbejder med Automation Lab, 
da de fungerer som en kompetent og 
professionel samarbejdspartner.

”

”Wasif Shah
Head of Projects CPO 

Ammongas A/S 
www.ammongas.dk

Om vores procesforståelse
• Vi har automationsingeniører og elektrikere med procesforståelse og nyeste viden
• Vi styrer, regulerer og overvåger procesanlæg, der har høj kompleksitet
• Vi har høje kvalitetskrav til hele projektplanen og styrer gerne projektet fra A til Z

Fra bibliotek til brugervenligt interface
Sådan opbygger vi anlægget fra kode til færdigt procesanlæg:
1. Vores PLC bibliotekter er velafprøvede indenfor mange forskellige typer af procesanlæg
2. Grafiske symboler og billeder opbygges efter ISA-101 standarden
3. Brugervenlighed og enkelhed er vigtige nøgleord, når vi designer brugerflader
4. Brugerinddragelse er en fast del af arbejdet med udformning af grafiske brugerflader

Produkter
Rådgivning, projektering, udførelse og vedligehold:
• SRO Tilstandsvurdering
• SRO Strategiplan
• SRO Design-oplæg
• Programmering
• Test og idriftsættelse
• Oplæring af brugere og serviceteknikere

SRO-anlæg

Teknologier
SRO-anlæg, leveret af os, er 
typisk baseret på:
• SCADA: Iconics Genesis 64, 

Siemens eller IGSS
• PLC: Siemens, Beckhoff, 

WAGO eller ABB
• Kommunikation via OPC-UA

SERVICE 

24/7
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Energioptimering og strategiplan
Vores mål er at hjælpe kunderne igennem deres SRO projekter, så 
de får et velfungerende anlæg med bedre bundlinje via optimeret 
forbrug og produktion. Vi har også stor fokus på værdien af tilfredse 
medarbejdere via brugervenlig grafik og betjeningsflade.

Før opstart af nye SRO projekter anbefaler vi bygherren at udarbejde 
en strategiplan, der rækker ud i fremtiden og afdækker de aktuelle 
brugerbehov, samt de krav der stilles til anlæggets funktionalitet.
Strategiplanen anbefaler den optimale teknologiske løsning og en 
plan for implementering, hvor brugerne er involveret hele vejen.

Hovedpunkter i samarbejdet med os
• Strategiplan
• Kravspecifikationer
• Design af arkitektur og topologi
• Projektledelse
• Brugerinddragelse og afklaring af brugernes behov
• El-projekt og el-installation
• Test og idriftsættelse
• Uddannelse af brugere og serviceteknikere
• Fejlfinding og procesoptimering
• Datasikkerhed
• Plan for service og vedligehold

Eksempler på industrier med SRO-anlæg
• Procesanlæg
• Fjernvarme
• Rensningsanlæg
• Biogas
• Power-to-X

Referencer
• Nature Energy - Månsson Biogas
• OUH
• Envases
• Ammongas
• CW Obel Ejendomme

Kontakt os og bliv vejledt:
Har du brug for en vurdering af dit 
SRO-anlæg eller søger du et tilbud på 
dit nye anlæg, er vi altid klar til en snak, 
så du kommer i mål med dit projekt.

Reza Jan Larsen
Sales Manager

M: rjl@automationlab.dk
T: +45 9339 2917

Claus Walther Jensen
Direktør

M: cwj@automationlab.dk
T: +45 5311 2912

SRO-anlæg

Vidste du ...
Skærmbilleder baseret på Genesis 
64 SCADA system skalerer 100% 
til brug på mobile enheder! 

Om Automation Lab
Vi tilbyder skræddersyede løsninger 
indenfor automation, software, elektrisk 
design og komplette projektforløb samt 
ad hoc serviceydelser og datalogning.  
Vores brancher er miljø, energi, 
industrielle processer, produktion 
og bygningsautomatik.


