Betraco Automation Systems
PGC TRIGGERSYSTEM GÖR SKILLNAD!

Målning utan styrning!

Optimal målning!



Hej lackeringsspecialister och ni andra produktionsansvariga!
Inom lackeringsvärlden är nästan ingen anläggning
den andra lik. Detsamma gäller våra automationssystem. De är alla mer eller mindre specialutvecklade för att erbjuda optimal styrning i de anläggningar de tjänstgör i.
För att ge en bild av vad vi kan erbjuda har vi
samlat beskrivningar av några av de system som vi
levererat genom åren till våra kära kunder.
De levererade systemen beskrivs så som situationen var vid installationstillfället.
Vi hoppas denna samling kan bidra till att ge idéer
till hur anläggningar kan förbättras för att sänka
kostnader, bidra till jämnare kvalitet, högre produktivitet och mindre passning.
Inte att förglömma, Betraco Automation sysslar
även med automatisering inom andra, vitt skilda,
typer av industrier, vilket visas med några exempel i slutet av samlingen.

Välkommen till Betracos Automatiseringsvärld!

PGC Maxi hos Electrolux, Motala

(1995 & 2004)

PRECISIONSTRIGGNING
Sedan 1995 har PGC Original hjälpt till att applicera de eleganta frontlisterna på Electrolux kylskåp för bl a husbilar och campingvagnar. I USA
är kylskåpen sedan länge välkända under namnet
Dometic.
Fr o m 2004 gör kraftfulla PGC Maxi 1100 jobbet
hos Dometic. pga ökade krav.
De vertikalt monterade pistolerna startar och
stoppar upp till 4 gånger per ram för att ge ett
exakt ytskikt.

Ovan och under: detaljer (ramlister). Under t.h.: En av de 3 boxarna.

PGC Maxi 7000 hos Husqvarna AB
PGC: LÄTTANVÄND - OCH EFFEKTIV!

(2003)

PGC Maxi 7000 styr Nordsonskåpets pistoler
i box 1 och Vejo-skåpets pistoler i box 2.
Pistolerna styrs i 4 oberoende zoner i höjdled
för optimerad precision i appliceringen.
Systemet är utformat för att kunna styra
båda boxarna samtidigt.

RIDER: LÄTTKÖRD - OCH EFFEKTIV!

Nordsonskåp för box 1, Vejoslåp för box 2,
alla pistoler triggas av PGC, samtidigt.

Zonindelad
triggning

Hög ﬁnish, jämn ytbeläggning blir resultatet.

Komplexa arbetsstycken

PGC precisionstriggar
varje spruta

PGC Maxi Spcl hos ABB Motors AB

(2000)

KAN MÅLA 10 OLIKA DETALJER SAMTIDIGT I BOXEN - MED VARSITT PROGRAM!
Systemet identiﬁerar själv de olika motorkomponenterna med hjälp av binärkodade
brickor och väljer automatiskt rätt program
bland 64 möjliga.
När motorkomponenterna passerar kodläsaren köas deras respektive programnummer in i PGC:s minne.
Upp till 10 olika detaljer kan målas samtidigt i boxen med varsitt program, genom att
detaljens program automatiskt kallas upp till
varje pistol när detaljen närmar sig pistolen.
Det innebär att man kan ha mycket korta
avstånd mellan olika serier.
KODLÄSAREN KAN IDENTIFIERA UPP TILL 64 UNIKA DETALJER ”I FARTEN”.
PGC:s kodläsare består av 6 binärkodläsande
fotoceller och en fotocell och en induktiv
sensor för taktning av avläsningen.
Kodläsaren identiﬁerar upp till 64 olika produktvarianter ”i farten”.
Förutom olika för- & eftersprut styr PGC
90 graders rotation av vissa detaljer inne i
boxen enligt program. Dessutom väljer PGC
mellan 2 olika pulverﬂöden för varje pistol.

Allting Automatiskt - hos Ljungsarps

(2009)


•Styr pistolförarna automatiskt efter detaljernas form i
både horisontal- och vertikalled,
samt triggar pistolerna.
•Snabbskifte mellan helautomatisk styrning för bekväm målning av de ﬂesta detaljer,
och
styrning med förprogrammerade
inställningar för högsta precision, valbart i horisontal- eller
vertikalled, eller i båda axlar.



SNABBSKIFTE - AUTOMATISKT ELLER PROGRAMSTYRT KÖRSÄTT
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PGC-styrningar - för vertikal Triggning
många olika lösningar ger optimal funktion i varje lackeringsanläggning



(2002)

Unite Manufacturing Group i Stonehouse,
Gloucestershire,
England
producerar
bostadsmoduler som används av studenter
och på byggarbetsplatser.
Väggarna sprutmålas i 2 stationer, primer
resp. ﬁnish, med våtfärg.
Sprutorna styrs av 2 PGC Maxi-system
från Betraco Automation och triggas automatiskt i både höjd- och längdriktning.
Pistolförarna, som har en vertikalrörelse
på ca 3,5 meter, har levererats av PAB
Patric And Brother AB, Tjörn.

Provexa AB - Ödsmålsfabriken

(2000)

Obemannad målning - med hjälp av PGC-systemet från Betraco Automation

ROBOTISERAD HÄNGNING

ROBOTISERAT AVPLOCK

PGC mäter kontinuerligt conveyorns hastighet och ger synkroniserad startsignal till påhängs- och
avplockrobotarna i exakt rätt ögonblick (Ödsmålsfabriken).

Sprutmunstyckena ställer in sig på exakta avstånd från detaljerna och avger rätt pulvermängd på
de rätta områdena på varje detalj för att resultatet ska uppfylla de strikta kvalitetskraven.

PGC GER OBEMANNAD DRIFT HOS PROVEXA
• Samma teknik som hos ABB Motors, men här ställer även 8
st PAB-slideboards in sig automatiskt när en ny detaljserie
närmar sig. Därför är det fullt tillräckligt med ca 90cm lucka
mellan olika serier, vilket ger en optimal produktivitet.
PGC STYR FLER FUNKTIONER HOS PROVEXA
• PGC styr pulverpåfyllning från container och 2 återvinningsenheter.
• PGC larmar vid driftstörningar, samt påminner när det
är dags för olika nivåer av underhåll, mm.
• PGC styr upp till 50 pistoler och 8 slideboards hos Provexa.
För vissa av pistolerna väljer PGC mellan 2 olika inställningar
för luft- & pulverﬂöden. (”hel- resp halvfart”).
Anläggningen är designad av Raymond Meyer, LaRay AB.

VBG Group, Vänersborg

(2004)

4 boxar, 40 sprutpistoler för pulverfärg
och 8 pistolförare
styrs av 2 PGC Maxisystem levererade av
Betraco Automation.
Alla 4 boxarna kan
måla samtidigt.

VBG Group i Vänersborg tillverkar bl a draganordningar till tunga fordon. Produkterna pulverlackeras i 4 boxar med Power-and-Free conveyorsystem.
Lackering styrs av 2 st PGC Maxi-system, som
tillåter alla 4 boxarna att måla samtidigt.
I varje box triggas 10 pistoler. Dessutom styr
PGC-systemen 2 st pistolförare per box efter
olika program.
Totalt kan alltså 40 pistoler och 8 pistolförare
vara igång samtidigt.
År 2007 förseddes båda systemen med HMIterminaler med senaste teknik, bl a möjlighet till
EtherNet-anslutning.

Hardi International A/S, N. Alslev

(2000)

storproducent av maskiner för lantbruket

Hardi International A/S i Nørre Alslev på
Falster, Danmark är en betydande producent av maskiner för lantbruket.
Hela maskinchassin målas i de stora boxarna, som är uppsatta på en roterande
plattform, som kan vridas 180 grader i
båda riktningar.
Den box som ska användas indexeras till
position under conveyorn.

Varje box har 2 giant size pistolförare
som automatiskt positioneras efter detaljernas bredd av PGC Maxi-systemet.
PGC-systemet, som syns i mitten på bilden
intill, är placerad i den stora plattans rotationscentrum.
Förutom autopositionering sköter PGCsystemet även triggning av samtliga pistoler.

Anläggningen är levererad av Nordson Finishing i Danmark år 1998 och är designad av deras
dåvarande säljingenjör Jörgen Andreasen.

Nivåindelad PGC-Triggning
effektivast vid fasta eller oscillerande pistoler i väl deﬁnierade höjdnivåer.

NIVÅTRIGGNING HOS HUSQVARNA AB (2003)

AUTOMATISKT HOS LOGITRANS A/S (2000)
Nivåtriggning i 4
oberoende
nivåer
och automatisk positionering av pistolförarna. De följer
detaljernas
sidokontur så att pistolerna håller
ett
konstant sprutavstånd oberoende av
detaljernas form.
Logitrans A/S ﬁnns
i Ribe på Jyllands
västkust.

Mätande ljusridå med 4 individuella nivåer,
samt en av de nivåstyrda pistolförarna..

PGC TRIGGERSYSTEM GÖR SKILLNAD!
Bilderna intill visar elstatpistoler i 3 nivåer
i höjd, som hos till exempel A-Lackering i
Sävsjö.
Pistolerna sitter på en oscillator med exempelvis 500mm slag, dvs varje pistol täcker (drygt)
500 mm i höjd.
Vänstra bilden: Optimal applicering med PGC!
Högra bilden: God idé - skaffa PGC snarast !

EN BRA BIT PÅ VÄG MOT OBEMANNAD DRIFT...
...med enkla medel. Här hos
Janavalo Oy i Turenki, Finland fungerar PGC som 6 olika
triggersystem, där var och en
triggar pistolerna i sin egen
höjdnivå. Skåpens höjd kan
variera. Vid korta skåp förblir
pistolerna i de lägre nivåerna
stängda. Med nivåtriggning
kan man därför köra mycket
korta serier med optimal
pulverbesparing utan operatörsingripande.



(2005)

PGC Maxi 7000S hos ROL Inredning AB vid Jönköpings ﬂygplats mäter detaljernas längd i 8
oberoende höjdzoner. Pistolerna, som är monterade 7 på höjd på framsidan och 7 på baksidan i
var och en av de 5 boxarna, applicerar pulver endast på gods (med ett inprogrammerat för- och
eftersprut) och stänger i alla tomrum, oavsett detaljernas form.
Totalt styrs 20 pistoler per box. Systemets kapacitet medger att alla 5 boxarna kan användas
samtidigt, vilket innebär individuell triggning av 100 pistoler samtidigt.
På grund av att box 1 och 2 delar på ett Nordsonskåp och box 3 och 4 delar på ett annat, så
kan i praktiken 3 boxar vara igång samtidigt, men internt triggas alla 5, varför boxbyte kan ske
snabbt och med ett absolut minimum av avbrott i godshängen på conveyorn.


senaste generationen lågkostnadssystem från Betraco Automation

Ovan till vänster: ett PGC TWD G12-system med ljusridå och pulsgenerator för precisionstriggning av upp till 12 pistoler per box i 3 boxar, en populär systemlösning.
Ovan till höger: PGC TWD RC-serien har i sin standardversion en terminal med en 3,8”
graﬁsk skärm (s k Touch Screen). Standardsystemet styr vertikalrörelser hos 2 pistolförare och kan även erhållas med triggerfunktion för upp till 8 pistoler.
TWD-serien utgörs av senaste generationen styrningar och HMI-terminaler, och kan levereras för styrning av många slags processer. Exempel på dessa ﬁnns på följande sidor.

Automatisering av taktad lackering

(2011)

Hela takten styrs av PGC - hos P.J. Håkanssons Mekaniska Verkstad i Trönninge

Bild: Christer Johansson, Crescocito AB

Bild: Christer Johansson, Crescocito AB

AB PJ Håkanssons Mekaniska verkstad är
ett familjeföretag grundat 1898 och drivs
och ägs fortfarande av Håkanssonfamiljen.
Här produceras bl a den populära Trönningekärran, snöskopor, transportvagnar
och olika specialkärror.

Måleriet är taktat, vilket innebär att
godset taktas fram till appliceringsposition.
Därefter rör sig en plattform med box och
sprutpistoler mot godshänget och applicerar pulverfärg.
Det som bestämmer takttiden är hur lång
tid detaljerna ska stå inne i härdugnen. I
och med att godset taktas fram på conveyorn kan ugnen ha dörrarna stängda, utom
när conveyorn rör sig.
Denna metod innebär ﬂera fördelar, såsom
minimal värmeförlust från ugnen, full kontroll på härdtid och kompakt layout.

Företaget har nyligen satsat på långt
driven automatisering av måleriet. Uppdraget som ansvarig leverantör föll på
Crescocito AB i Lidköping.
Betraco Automation utsågs till stolt underleverantör av styrutrustning och specialutvecklat styrprogram.

Anläggningens styrsystem med senaste teknologi från Betraco Automation.
PAB Patric And Brother AB har byggt om
pistolförarna så att de är anpassade för
modern styrteknik.

Härifrån styrs det mesta i anläggningen,
såsom takttid, önskat antal takter med ett
visst program, programval, pistolernas sprutmönster och pistolförarnas rörelsemönster.
Varje pistol kan startas och stoppas upp till
5 gånger under en appliceringscykel. Var och
en av de två pistolförarna kan programmeras
att ha upp till 3 olika hastigheter under vertikalrörelsen.
Automatiseringen skedde under våren 2011.




Hej igen!
Det ﬁnns ju många andra processer än lackering inom industrin. Även här är Betraco Automation med och styr många olika typer av processer. Kolla in följande sidor för att se några
exempel.

Avgasrening för stora fartyg

(2006-2009)

Utsläppen av bl a det miljöfarliga ämnet kvävedioxid har reducerats till nära noll.

Foto: Willy Bergstedt, Betraco Automation

Foto: Willy Bergstedt, Betraco Automation

Färjan Amanda, byggd på Kållandsö Varv
och levererad 2008 till Vrångö Transport,
har senaste tekniken för att minimera miljöfarliga utsläpp.
De 4 motorerna har varsin katalysatorutrustning, konstruerad, byggd och installerad av BeoCat AB, Särö.

Processbild med realtidsvärden i styrningens
display. Ett antal mätpunkter ﬁnns för pidreglerad exakt dosering
av kemiskt ämne för
reningsprocessen.

Styrningen är utvecklad av Betraco Automation i samarbete med BeoCat.
En del av processanläggningen syns på
bilden ovan. BeoCat har levererat liknande
utrustningar med Betracos styrsystem
till bl a Stena-Line, HH-Ferries och KBV
(Kustbevakningen).

Larm i klartext med
åtgärdsanvisningar.
Bläddringsbar larmlogg
med de senaste 10 larmorsakerna med tidsangivelse, utvecklad av
Betraco.

Bilden ovan: testrigg för programutveckling och funktionstester.

Robotsvetsning av Saab 9000-säten

Denna anläggning installerades 1992-1993
hos Lear Seating i Bengtsfors för att svetsa
framsätena till den vid den tiden nya SAAB
9000-serien.
Huvudentreprenör för anläggningen var
Rotech Tooling. Betraco Automation anlitades
för utveckling av styrprogram som samordnar funktionerna hos anläggningens samtliga

är i svetsläge. På bilden ovan kan vi se PLC-systemen i det ena av 2 identiska styrskåp, där
systemen kommunicerar med varandra under
hela processen.
Den högra bilden visar Grafcet, som är ett
graﬁskt sätt att strukturera styrprogrammet
och visa i realtid vilka aktiviteter som sker,
här på en IBM PC. Fyrkanterna representerar
aktiviteter och strecken mellan representerar

(1993)

enheter, bestående av 2 laddstationer, 4
svetsrobotar av fabr. Fanuc (varav 2 skymtar i bilderna), och 2 stora spännbord med
ﬁxturer för sätenas olika delar. Borden
kan tiltas och roteras i olika vinklar så att
svetsrobotarna når alla svetspunkter.
Spännborden kan svängas så att det ena
alltid är inne i laddstationen när det andra

villkoren för att stega från en aktivitet till
nästa. Som synes kan man låta ett antal olika
processer löpa samtidigt, oberoende eller
koordinerade.
Varje steg och varje övergångsvillkor kan
innehålla stora mängder programkod. De
svarta rutorna är aktiva steg. Ett program
kan utgöras av många Grafcetsidor.

Monteringsmaskin hos MaSeTek (2009)

Hög produktionstakt genom att ﬂera sekvenser körs samtidigt.
MaSeTek AB är belägna i Stenungsund och
tillverkar bl a produkter för installation av
Downlights.
Maskinen har konstruerats och byggts av PAB
Patric And Brother AB på the Island of Tjörn.
Styrningen har levererats av Betraco Automation, Fritsla.

Processen:

Funktionssätt:

Möjliga driftsätt:

Övervakning:

Hämtning ur magasin.
Frammatning.
Pick-n-Place av metallskenor.
Limläggning.
Pressning.
Utmatning.

3 oberoende sekvenser
körs samtidigt - med
inbördes synkronisering (först färdig
väntar tills nästa tagit
över).

Körning i automatik:
a) kontinuerlig
drift.
b) kan även
köras stegvis.
Manuell körning:
varje rörelse kan
köras individuellt.

Samtliga funktioner
övervakas.
Larm vid fel och vid t
ex tomt magasin.

Installerad 2009

Spot Welding Cell hos Ljungsarps

(2011)

Ljungsarps skickliga konstruktörer har själva konstruerat och byggt den imponerande maskinen.

Bild 1. Skåpets delar, dvs bottnen och sidor i
2 halvor, samt skenor för ﬂexibelt montage av
hyllplan, placerade på rullbord med glidﬁxturer i
maskinens inmatningsenhet.

Bild 2. Svetsstation 1 till vänster har totalt 32 pneumatiska cylindrar, varav 16 (= 8 svetspunkter) per
skåpmodell används, för punktsvetsning av skenorna.
Station 2 i mitten svetsar samman de 2 halvorna.

Bild 3. Kopparledare med 1500mm² ledningsarea
går från Esabaggregatet till samtliga stationer.
Här syns 11 av maskinens 38 magnetventiler. Den
gula anordningen är laddstoppet, som svängs undan
automatiskt.

Bild 4 (ovan). Översiktsbild från igångkörningen. I
mitten syns det gula Esabaggregatet och Betracos styrning. Till vänster syns inmatningsenheten,
i mitten skymtar station 1 och 2. Till höger utanför bild: Station 3 och utmatningsenheten.
Bild 5 (till vänster). Bild på station 3 taget från
utmatningsenheten. I denna station svetsas skåpets topp- och bottenplattor. Stationen har totalt
16 magnetventiler och 32 pneumatiska cylindrar.
Två skåpmodeller med skilda skåpdjup ska produceras. Skåpmodellen identiﬁeras och dess styrprogram kallas upp automatiskt.
Installerad och igångkörd i september, 2011


PGC-systemen har bl a de här egenskaperna:

◊ Enkla att använda! Snabb installation och igångkörning, även ihop med er beﬁntliga utrustning!
◊ För individuell triggning av 1-100 pistoler! Styr även annan utrustning enligt användarens önskemål!
◊ Erbjuder möjlighet till önskad automationsnivå - upp till obemannad drift!
◊ Mycket hög driftsäkerhet! Byggda för tuff miljö i IP65! Hög immunitet mot elektriska och

elektromagnetiska störningar! Ingen Windows, som kan låsa sig, ingen hårddisk, som kan krascha!
Systemen är igång direkt vid spänningstillslag! Alltid tillgängliga ute vid processen!
◊ Lättlästa text- eller bildbaserade displayer med svensk text.
◊ Alla viktiga funktioner nås direkt med snabbvalstangenter. Varje tangent har en etikett som anger
funktionen i klartext! Bildbaserade terminaler har virtuella knappar med etiketter.
◊ Lätta att lära sig använda! Utförlig manual med bilder och steg-för-steg beskrivning medföljer.
◊ Avancerade utbyggnadsmöjligheter för de ﬂesta modeller! Senaste teknik används!

Att trigga ger vanligtvis en rad fördelar:

• miljön förbättras: mindre pulvermängd att destruera, resurserna hushållas bättre.
• man minskar i genomsnitt pulverförbrukningen med mellan 20 och 25%.
• pulverkvaliteten bibehålls mycket längre hos anläggningar med återvinning. Detta innebär bl a
bl a att pulvrets tendens att damma minskar, att pulvrets styr- & laddbarhet bibehålls längre.
• ”kanteffekten” kan reduceras eller helt elimineras.
• slitaget på appliceringsutrustningen minskar, och därmed underhållskostnaderna.
• pulverbeläggningen på detaljerna kan bli betydligt jämnare = kvalitetshöjning.
• det blir betydligt renare i och omkring boxen = mindre spill, enklare rengöring.
• i många fall kan man helt eller delvis slippa ifrån manuell bättring.
REFERENSER
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SVERIGE (SWEDEN):

ELECTROLUX AB, MOTALA (NUMERA DOMETIC AB)
HUSQVARNA AB, HUSKVARNA
ABB MOTORS AB, VÄSTERÅS
ROL INREDNING AB, JÖNKÖPING
LJUNGSARPS VERKSTADS AB
LUXO INDUSTRI AB, MÅLILLA
EAB AB, SMÅLANDSSTENAR
ALS AB, ANDERSTORP
JEBA-PULVERLACKERING AB + MÅNGA FLER
UNDERLEVERANTÖRER TILL ERICSSON, M ML:
PROVEXA AB, ÖDSMÅL (VID STENUNGSUND)
SANMINA SCI, TENHULT OCH FORSERUM,
FLEXTRONICS ENCLOSURES AB, SKILLINGARYD, M FL.
UNDERLEVERANTÖRER TILL AUTOMOBILINDUSTRIN:
VBG PRODUKTER AB, VÄNERSBORG
NITATOR I OSKARSTRÖM AB
INDUSTRIPULVER I ANDERSTORP AB
FALK LACKERINGSCENTRAL AB, MORA
BRINK SVERIGE AB, VÄNERSBORG, M FL.
ALUMINIUMPROFILTILLVERKARE OCH UNDERLEVERANTÖRER:
SAPA AB, VETLANDA
A-LACKERING AB, SÄVSJÖ, M FL.
TILLVERKARE AV JORDBRUKSMASKINER OCH
-UTRUSTNING (AGRICULTURAL MACHINES):
KPAB, KVÄNUM
ÖVERUMS BRUK AB, ÖVERUM
HARDI INTERNATIONAL A/S, N.ALSLEV

REFERENSER
2009 PDF

EXPORTMARKNADER
FINLAND:

GWS SYSTEMS OY, JYVÄSKYLÄ
TURENKO OY, TURENKI (NÄRA TAVASTEHUS)
HALTON GROUP, LAHTI

NORGE (NORWAY):

LUXO-ASA A/S, KIRKENAER
NORSK HYDRO ALUMINIUM FUNDO A/S, HÖYANGER.

DANMARK (DENMARK):

HARDI INTERNATIONAL A/S, NØRRE ALSLEV
M H STÅLMØBLER A/S, MIDDELFART
LOGITRANS A/S, RIBE
VALDEMAR BIRN A/S, HOLSTEBRO
MILLING INDUSTRILAKERING A/S, HUMLEBAEK,
DANFOSS A/S,
M FL.

SPANIEN (SPAIN):

ELDON ESPAÑA S.A., MARTOS (JAEN)

ENGLAND:

UNITE MANUFACTURING, STONEHOUSE
(2 VERTIKALTRIGGNINGSSYSTEM FÖR VÅTLACK)



BETRACO AUTOMATION  RÖDKLINTSVÄGEN 1, SE-511 72 FRITSLA, SWEDEN  PHONE: +46 (0)320 709 70
Cell phone: +46 (0)705-23 24 99  e-mail: info@betraco.se  internet: www.betraco.se

