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Kjærgaard fakta

• Etableret i 1921• Etableret i 1921

• Leverandør af alt fra trykknapper til 

turnkey-projekter indenfor automation

• Beskæftiger +150 medarbejdere

• Har bygget ”state of the art” 

energibesparende domicil i 2009

• Er repræsenteret i Løsning, Odense, 

Hjallerup, Skive og Hedehusene



Kjærgaards kompetencer

• Automation; Automation; 

• PLC, SCADA, MES, OEE & Energi

• 4, 6-aksede- og delta-robotter, Servo og Vision.

• Risikovurderinger, CE mærkning samt GAMP5

• Service; ad hoc opgaver samt elektrisk-, mekanisk- og IT- outsourcing

• Energi; rådgivning, beregninger samt om- og nybygninger

• Sky-fi; internet til alle i DK via satellit



Kjærgaards løsninger

• Pharma End of line & packing equipment (Novo Nordisk)Pharma

• Metal

• Food & Beverage

• Energy

End of line & packing equipment (Novo Nordisk)

Buffercells (Glud & Marstrand)

Handling & packing (Carlsberg, Rexam & Lantmännen)

Control systems (Vestas & Siemens Wind Power)



KjærgaardKjærgaardKjærgaardKjærgaard

Innovativ opbygning af • Innovativ opbygning af 

produktionslinjer og 

standardisering



Innovativ Deltarobot designInnovativ Deltarobot designInnovativ Deltarobot designInnovativ Deltarobot design



Standardisering på flere niveauer

• Standardiseringen starter i design fasen• Standardiseringen starter i design fasen

• Anlæg og Maskiner deles op i relevante områder

• Dokumenter navngives ud fra 61355

• Referencer gives efter EN 81346

• Alle interessenter arbejder i/efter samme referencedokument



Standardisering på flere niveauer

Vi har bl.a. udviklet et koncept til banestyringer, hvor el-tavler tegnes og bygges, så de kan tage højeste 

fællesnævner. Der fjernes IO/enheder hvis alt ikke bruges. 



Standardisering

• En standardiseret opdeling af anlæg og maskiner gør at små eller • En standardiseret opdeling af anlæg og maskiner gør at små eller 

store dele af programmerne kan genbruges. 

• Det at genbruge programstumper giver flere fordele

• Flere programmører kan arbejde på samme projekt/linje

• Programmørerne kan nemmere spare med hinanden, idet de har 

fælles platform. 

• Servicemedarbejderne genkender styringsprincipper når de kommer 

ud til maskinerne på fejlfinding, så den går hurtigere. 



Opbygning af linjer



Opbygning af celle



Produktionsfleksibilitet og gennemløbstid

• Vi opnår en intern fleksibilitet ved at kunne bygge • Vi opnår en intern fleksibilitet ved at kunne bygge 

styringselementer i ikke travle perioder

• Vi opnår fleksibilitet pga. at flere medarbejdere kan programmere 

og bygge samtidigt fordi det hele er efter den samme skabelon. 

• Gennemløbstiden internt er kortere fordi platformen ikke skal 

diskuteres (næsten)



Øget kapacitet

• Ved at have et fælles interface opnås ikke kun en hurtig indkøring • Ved at have et fælles interface opnås ikke kun en hurtig indkøring 

men også en hurtigere dataopsamling

• De opsamlede data giver mulighed for at identificere de maskiner 

på linjen som agerer flaskehalse

• Når man hele tiden fjerner den værste flaskehals øges 

kapaciteten hos slutkunden



Øget kapacitet

• Dataopsamlingen efter en fast state model (PackML) giver også • Dataopsamlingen efter en fast state model (PackML) giver også 

et indblik i udfordringerne med up- & down-stream

• Disse data kan give et overblik over skjulte flaskehalse på udstyr 

hvorfra der ikke direkte opsamles data (bånd eller udrevne 

overgange)



Balancecelle



Buffercelle



Sammenkobling 

• Lig intelligens ud i decentrale enheder og lad dem styre sig selv.• Lig intelligens ud i decentrale enheder og lad dem styre sig selv.

• Enhederne kan testes hver for sig (lokalt)

• Installation består kun af forsyning og Ethernet

• Kommandoer/status mellem linjestyring og decentrale enheder 

er nu alle ens pga. standard interface



Udfordringerne
• Afstemning af forventningerne til dybden og fortolkningen af 

struktur/interface (PackML) mellem programmørerne – særligt ved struktur/interface (PackML) mellem programmørerne – særligt ved 

flere leverandører. 

• Er den gamle ”Kjærgaard standard” ikke lige så god som PackML – jo 

men den kender de ikke i resten af verden.

• Dette giver et modsat tryk fra org. ifht. fordelene beskrevet tidligere i 

præsentationen

• Vedligeholdelse – hvem har ansvaret, hvem kan og må ændre en 

standardblok, hvor meget kan en blok ændres inden den betegnes som 

en ny std. blok?



Kundens fordele

• Ligesom det er en fordel at anvende det samme HW for at • Ligesom det er en fordel at anvende det samme HW for at 

nedbringe lager, kan det også anbefales at bede om et 

standardiseret program/interface = PackML. Dette gør at også 

kundens tekniske personale opnår en genkendelsens glæde. 

• Derfor anbefaler Kjærgaard sine nøglekunder også at stille krav 

til maskinleverandører om standardisering også indenfor 

interface, idet det letter adgangen til data og mulighed for 

overordnet styring. 



Mere information

• Gå ind på www.kia.dk• Gå ind på www.kia.dk


