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1. INLEDNING 
 
 
 
Boliden AB är ett internationellt gruv- och metallföretag som bryter och smälter 
koppar, zink, bly, guld och silver. Stora verksamhetsområden är också framställning 
av produkter i koppar och mässing, prospektering samt teknikförsäljning. Boliden 
Contech AB (BCH) är det företag i Bolidenkoncernen som arbetar med att 
marknadsföra och sälja teknik som utvecklats inom Bolidens egna 
verksamhetsområden, både internt inom Boliden och på den öppna världsmarknaden. 
BCH tillhandahåller ingenjörstjänster, teknisk service, teknologi och produkter inom 
områdena mineralbearbetning, smältning, basmetaller, ädelmetaller och miljö. 
I de fall BCH konstruerar och säljer en processanläggning ingår ett styrsystem av 
varierande storlek, uppbyggnad och fabrikat för att styra processen. I vissa fall har 
kunden specifika krav på vilket styrsystem som skall ingå i anläggningen men i 
övriga fall väljs system utifrån BCH:s rekommendationer. BCH använder idag 
flertalet styrsystem däribland olika ABB system. Det faktum att produkterna ständigt 
förbättras och nya versioner utkommer samt att företag förvärvas gör att det i 
dagsläget kan vara svårt att välja styrsystem. Jag fick i uppdrag av BCH i Skellefteå 
att utvärdera två styrsystem som är aktuella för dem vid val av system till sålda 
processanläggningar. Systemen jag har utvärderat är ABB IndustrialIT och Siemens 
SIMATIC. De är båda så kallade hybridsystem, det vill säga en kombination av PLC 
och DCS system, vilket förklaras närmare på sidan 4. Till grund för denna rapport 
ligger testning och utvärdering av programvaror samt insamling och 
sammanställning av information. Rapport ger en presentation av för- och nackdelar 
med de två aktuella styrsystem samt exempel på systemlösningar och en 
prisjämförelse. Aspekter jag tagit hänsyn till i min utvärdering är användarvänlighet, 
prestanda, kundsupport och pris. Rapporten ska kunna användas som ett hjälpmedel 
för att göra det lättare att välja rätt styrsystem. 
Läsaren måste ta i beaktande att användarvänlighet, prestanda och pris förändras i 
och med att nya versioner utkommer. 
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2. ETT STYRSYSTEMS UPPBYGGNAD 
 
 
 
En processanläggning består av ett antal motorer, ventiler, givare och regulatorer. 
Dessa objekt styrs och övervakas från ett kontrollrum med hjälp av ett styrsystem. 
Dagens styrsystem omfattas av ett datornätverk och det finns hjälpmedel som gör det 
möjligt för skilda yrkesgrupper att få olika information om samma utrustning. 
Förutom styrning och övervakning av utrustning kan man ur 
styrsystemprogramvaran hämta den information som behövs för att bland annat 
erhålla en bild av kvaliteten och effektiviteten i anläggningen. På så sätt kan man 
arbeta med såväl anläggningsunderhåll som processoptimering. 
 
Ett styrsystem är uppbyggt av ett antal operatörsstationer (OS), en ingenjörsstation 
(ES) alternativt en kombinerad operatörs- och ingenjörsstation (OS/ES) samt ett antal 
processtationer (PS). En processtation omfattas av en controller, ett antal digitala och 
analoga in- och utgångskort (I/O) och kommunikationskort (se bild 1). 
 

Bild 1  
 
Controllern kan med olika tidsintervall skicka och hämta ett antal olika signaler till 
och från objekten. En motorgrupp, exempelvis, kan bland annat hantera signaler 
såsom start, stopp, överlast, ställverksfel samt signal från huvudkontaktor. 
Signalkablarna kopplas till I/O modulerna och bussas vidare till processtationens 
controller. I controllern finns en CPU där programvaran och det skrivna programmet 
är lagrade. Informationen som passerar CPU bearbetas utifrån hur programmet är 
skrivet och överförs via ett operatörsgränssnitt till operatörsstationen i 
kontrollrummet där larm och trender övervakas och processen styrs (se bild 2). 
 

OS 1 OS 2 

PS 1 

OS / ES 

I/O 

Controller 
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Bild 2 

 

 
 
Från ingenjörsstationen kan ändringar i programvaran göras som sedan laddas ner till 
controllern. 
 
Det finns olika varianter på placering och koppling av I/O. Genom att skicka 
signalerna via fältbusskort från I/O till processtationens controller är det möjligt att 
placera I/O antingen centralt i ställverket eller ute i anläggningen. System med 
fältbusskort är något långsammare men installationskostnaderna är lägre. I/O placerat 
ute i anläggningen ger ett flexiblare byggsätt till lägre kostnad med enklare 
underhåll. Det förekommer även lösningar där signalkablarna kopplas in via ett så 
kallat korskopplingsstativ till I/O enheten (se bild 3). 
 

Bild 3  
 

Centralt monterat I/O med korskoppling påstås vara snabbare men är mer 
utrymmeskrävande, dyrare att installera samt att möjliga felkällor ökar samtidigt som 
underhållet försvåras. 
 
Ett styrsystem omfattas av två eller tre mjukvarulicenser. Mjukvara till 
operatörsstationen, ingenjörstationen och i vissa fall till processtationen. I 
ingenjörsverktyget arbetar man med programmering och bildbyggnad. 
 
Ett alternativ till ett traditionellt styrsystem är Soft PLC. Det är en lösning där 
controllern inte består av en speciellt anpassad hårdvara utan programvaran laddas 
ner direkt på en PC. Denna lösning upplevs av många som osäker och att 
driftsäkerheten inte är tillförlitlig. Ett exempel på Soft PLC är ABB:s Softcontroller. 
 
I styrsystemsammanhang stöter man ofta på begreppen Distributed Control System 
(DCS), Open Control System (OCS) och Programmable Logical Control (PLC). PLC 
är ett inte integrerat styrsystem. Styrsystemet är skiljt från operatörsgränssnittet och 
andra periferisystem. PLC har enkel och snabb styrning och hanterar bara digitala 
signaler. DCS är ett objekttänkande integrerat styrsystem. DCS / OCS system är mer 
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komplexa och kan även hantera analoga signaler. Dessa system upplevs vara 
långsamma. Hybridsystem är en kombination av PLC och DCS system. 
Ett annat vanligt förekommande begrepp är redundans. Redundans är en form av 
”on-line backup”, om en del går ner skall en reserv finnas tillgänglig och automatiskt 
ta över funktionen med aktuella parametrar. 
SCADA och BATCH är ord som också nämns i dessa sammanhang. SCADA är ett 
operatörsgränssnitt som i kombination med en OPC-server gör det möjligt att från 
samma operatörsstation övervaka teknik från olika företag. SCADA system har en 
egen databas till skillnad från system med ett integrerat operatörsgränssnitt, där 
databasen automatiskt speglas över från styrsystemets databas. Signalerna tas in men 
de har ingen identitet detta kräver mer arbete med programvaran och förändringar 
måste göras i två databaser. Dessutom sker inläsning med ett visst tidsintervall och 
endast senast kända inlästa värde presenteras. BATCH processer är diskontinuerliga 
processer, exempelvis system för recepthantering, såsom brytning av färg. 
Slutligen omnämns IEC61131-3. detta är en standard som skall underlätta för 
användaren att byta programmiljö. Layouten skall kännas bekant oavsett vilken 
programvara man använder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotnot: Bilderna är tagna i M-real massa- och pappersfabrik i Husum våren 2002. 
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3. GENOMFÖRANDE 
 
 
 
3.1 PLANERING 
 
 
Jag arbetade utifrån följande planering: 
 
 
Vecka 13 
(start 2002-03-25) 
 

 
Planering och förstudie 

 
Vecka 14 
 

 
Förstudie och studiebesök 
 

 
Vecka 15 
 

 
Förstudie och studiebesök 
Genomgång med handledare (tidigast torsdag) 
 

 
Vecka 16 
 

 
Arbete med programvaran, IndustrialIT 

 
Vecka 17 
 

 
Arbete med programvaran, IndustrialIT 

 
Vecka 18 
 

 
Arbete med programvaran,  SIMATIC 

 
Vecka 19 
 

 
Arbete med programvaran,  SIMATIC 

 
Vecka 20 
 

 
Sammanställning av material 

 
Vecka 21 
 

 
Utvärdering och slutsatser 

 
Vecka 22 
 

 
Rapportskrivning 

 
Vecka 23 
(avslut 2002-06-17) 
 

 
Rapportskrivning 
Presentation 
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3.2 ARBETSREDOGÖRELSE 
 
 
Vecka 13 Planering, förstudie, anskaffning av material. 
  Grunder, begrepp och historik. Hur ser marknaden ut? 

Genomgång av BCH:s testutrustningar. Anskaffning av material 
Installation av Freelance 2000 Version 6.2. 
Val av normprojekt, ”wastewater”. Start “wastewater” i Freelance. 
Uppbyggande av kontaktnät. 

 
Vecka 14 Förstudier. Uppbyggande av kontaktnät. 

Studiebesök hos ABB (Leif Karlsson) och på Fjärrvärmeverket 
(Hans Boström) 

 
Vecka 15 Förstudier. Uppbyggande av kontaktnät. 

Studiebesök på Syrgasverket (Mikael Burman) 
Installation av SIMATIC och anskaffning av kursmaterial. 
Torsdagen den 11 april första träff med Laila Brännström 
(handledare) för genomgång av upprättad checklista. 

 
Vecka 16 Aktuell information om support, garanti och underhåll begärdes in. 

Utifrån sammanställning av en standardanläggning begärdes förslag 
på olika alternativa lösningar samt pris in. 

 
  ABB  Mjukvara. Användarvänlighet. 
    Normprojekt. Följ testlista. 
    (OBS! strul med datorn) 
 
V 17 ABB Mjukvara. Användarvänlighet. 
  Normprojekt. Följ testlista. 
 
V 18 SIEMENS Mjukvara. Användarvänlighet. 
  Normprojekt. Följ testlista. 
    (OBS! strul med programvaran) 
 
V 19 SIEMENS Mjukvara. Användarvänlighet. 
  Normprojekt. Följ testlista. 
 
Vecka 20 Studiebesök på M-real pappersfabrik i Husum. 

Prestanda ur tekniska specifikationer. 
  Samtal med konsulter som har arbetat i båda världarna: 

Robert Andersson ÅF i Husum och Urban Olofsson ÅF i Umeå. 
 
Vecka 21 Utvärdering och slutsatser. 

Sammanställning av inkommet material. 
  Studiebesök hos ABB i Umeå (Lars Brännström). 
 
Vecka 22 Rapportskrivning 
 
Vecka 23 Rapportskrivning / Slutredovisning 



7 

3.3 METOD 
 
 
Som programmerare av styrsystem arbetar man främst med ett ingenjörsverktyg som 
består av en del där själva programmet skrivs och ett bildbyggnadsverktyg där 
bilderna till operatörsstationen genereras. För att få en uppfattning om 
användarvänlighet hos de båda styrsystemens programvaror valde jag att göra ett 
standardprojekt som är en del ur ett projekt som BCH levererar till Kina. Under 
arbetets gång antecknade jag deras för- och nackdelar. Båda programmen testades 
utifrån ett antal punkter, se nedanstående testlistor. 
 
Testlista, ingenjörsverktyg för programmering: 
• Koppla ihop block 
• Gör ändringar från en blocktyp till en annan 
• Kontrollera om det finns databas för egna namn på in- och utgångar 
• Gör utskrift 
• Lista färdiga blockfunktioner 
• Kontrollera hjälpfunktioner och sökverktyg 
 
Testlista, bildbyggnadsverktyg: 
• Kontrollera zoomfunktion 
• Ändra färg på bakgrund och symboler 
• Ändra storlek på text och linjer 
• Rita en egen bild och animera 
• Kontrollera om Faceplate är automatiskt knutna till animerade bildfunktioner 
• Kontrollera om databasen för I/O adresser är gemensam 
• Gör utskrift 
• Lista färdiga bilder 
• Kontrollera hjälpfunktioner och sökverktyg 
 
Jag sammanställde en offertförfrågan på en standardanläggning för att få in 
systemlösningsförslag samt vilka produkter som erfordras och till vilken kostnad. 
Kinaprojektet i sin helhet fick i stora drag fungera som standardanläggning eftersom 
det motsvarar den storlek och omfattning på projekt som BCH normalt levererar 
(sammanställning sidan 8). Utifrån lösningsförslagen tog jag reda på de ingående 
delarnas prestanda. 
 
Avslutningsvis begärde jag in information om kundsupport, garantihantering och 
geografisk spridning från respektive företag samt sökte kompletterande information 
på Internet. 
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Standardanläggning: 
 
Anläggningen omfattar 75 objekt, varav: 
25 motordrifter 
20 nivåtransmittrar 
10 on / off ventiler 
5 temperaturgivare 
5 flödesmätare 
5 tryckgivare 
5 reglerventiler 
 
Distribuerat I/O uppdelat på 5 noder. 
 
I/O behov per nod: 
 
Nod 1 100 DI   50 DO 
Nod 2   50 DI   10 DO   15 AI     5 AO 
Nod 3   60 DI       5 AI 
Nod 4   60 DI     15 AI     5 AO 
Nod 5   30 DI       5 AI 
 
TOTALT 300 DI   60 DO   40 AI   10 AO 
 
 410 I/O på 5 noder + 20 % marginal 
 
Licenser: 1 OS, 1 OS / ES, 1 PS, option på fler OS. 
Det skall vara möjligt att byta I/O kort under drift. 
Analoga signaler ligger mellan 4 – 20 mA och digitala signaler på 24 VDC. 
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4. RESULTAT 
 
 
 
4.1 ABB 
 
 
4.1.1 Produktpresentation 
 
ABB är inne i ett förändringsskede. De har förvärvat flertalet företag med tillhörande 
produkter som de skall sammanställa till en produktgrupp (skiss över skedet på sidan 
10). ABB strävar efter att kunna erbjuda ett gemensamt operatörsgränssnitt, ett 
gemensamt ingenjörverktyg samt en gemensam controller. På vägen dit marknadsför 
ABB i dagsläget med två produktgrupper, A och B. Målet är att B skall integreras in 
i A, det beräknas vara uppnått inom ett och ett halvt år. Kompatibiliteten anses vara 
viktigt och uppgradering skall vara möjlig med hårdvara från båda produktgrupperna. 
 
Både produktgrupp A och B är baserade på IEC61131-3 standarden. Produktgrupp A 
med sina aspekter, en genomtänkt integrering och bildbyggnadsverktyget Visual 
Basic är det som i stora drag kommer att gälla. Ur produktgrupp B skall man ta vara 
på en väl fungerande redundans och operatörsbiten där controllern och protokollen 
(Foundation Fieldbus och PROFIBUS) är mer funktionella. 
 
Man är framme i följande versioner: 
Produktgrupp A EngineerIT Control Builder version 2.2 

OperateIT Process Portal A version 1.2 
Produktgrupp B EngineerIT Control Builder F version 6.2 service pack 1 

(Control Builder F för Freelance) 
OperateIT Process Portal B version B0 
 

Process Portal B1 släpps vecka 24 och kommer att ersätta B0. Samtidigt kommer 
ingenjörsverktyg Control Builder version 6.2 med service pack 2 att ersätta service 
pack 1. Process Portal B0 är en releasad produkt men ingår inte i svensk prislista 
vanligtvis används Digivis eller Maestro UX. 
 
IndustrialIT är namnet för hela konceptet av lösningar. IndustrialIT omfattar 
styrsystemet ControlIT och Control Builder som är styrsystemets 
programmeringsverktyg samt ingenjörsverktyget EngineerIT med 
programmeringsverktyget Control Builder. Styr- och övervakningssystemet 
OperateIT ingår också i IndustrialIT konceptet. 
AC 800F är en fältcontroller med fältbusshantering som är en del av produktgrupp B. 
Controller AC 800M och AC 800C är controllers tillhörande produktgrupp A. AC 
800F och AC 800M kan användas i såväl enkel binär PLC-styrning som komplexa 
DCS-applikationer. 
 
IndustrialIT ControlIT AC 800 
  Control Builder 
 EngineerIT Control Builder 
 OperateIT  
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Historik Nutid Framtid 
 
Styrsystem: 
Alfa Laval 
Satt 200 
AC 210, 250 ControlIT, ingenjörsverktyg 
Satt Line Control Builder (M/C) Control 
ABB Advant Control Builder F Builder 
Master  

MP 200 ControlIT, controller 
Hartmann&Braun (Elzag&Bailey) AC 800M 
Infi 90 AC 800C  
System Six AC 800F AC800 
Contronic P Freelance Softcontroller 
Freelance Softcontroller 
Symphony 
Melody 
 
Human Machine Interface (HMI): 
Alfa Laval 
Sattgraph 1200, 5000 OperateIT, operatörsgränssnitt 
ABB Advant Process Portal A Process 
Advant OCS Process Portal B Portal 
Hartmann&Braun (Elzag&Bailey) SCADA Portal  
Conductor  SCADA 
Maestro UX Digivis Portal 
Digivis 
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4.1.2 Användarvänlighet 
 
ABB IndustrialIT produktgrupp A: 
 
Jag fick en dags demonstration av programvarorna EngineerIT Control Builder 
Professional version 2.2 och OperateIT Process Portal A version 1.2. Inom 
produktgrupp A lägger man vikten vid ingenjörseffektivitet, integration, aspekter, 
objekttänkande och struktur. Bildbyggnadsverktyget Visual Basic och trenderna i 
OperateIT håller hög klass. 
 
För att använda EngineerIT Control Builder rekommenderas en PC-dator med 
Windows 2000 SP1, 500 MHz och 356 MB RAM alternativt eller en PC-dator med 
Windows NT 4.0 SP6a, 350 MHz och 128 MB RAM. Det erfordras dessutom ett 4 
MB grafikkort. En rekommendation är att det finns 1 GB tillgängligt minnesutrymme 
på hårddisken. Programvaran i sig kräver 100 MB. 
Till OperateIT Process Portal A rekommenderas en PC-dator med Windows 2000 
professional, 500 MHz och 512 MB RAM minimum (256 MB för klientstation). En 
rekommendation är att det finns 9 GB tillgängligt minnesutrymme samt SCSI disk. 
Ethernet 10 Mbps eller snabbare och 16 – 32 MB SVGA grafikkort. Dessutom 
fordras bildbyggnadsverktyget Visual Basic Professional ed. 6.0. Licenser för första 
arbetsstationen innefattar både server och en klientlicens som kan användas till två 
datorer. 
 
ABB IndustrialIT (A), ingenjörsverktyg för programmering: 
 
EngineerIT Control Builder är ingenjörsverktyget som används för programmering 
och konfigurering av controllers AC 800M och AC 800 C. Det är en Windows 2000 
applikation och finns i tre utföranden (Basic, Standard och Professional). Samtliga 
följer IEC 61131-3 standard. 
Program för programmering och för bildbyggnad har en gemensam databas. Det 
råder fullständig integration mellan de olika delarna. 
Control Builder har stöd för alla IEC 61131-3 standard programmeringsspråk (FBD, 
ST, IL, LAD, SFC). Programmet skrivs vanligtvis i FBD (Function Block Design) 
och motsvarar ett ritningsblad som utgör en arbetsyta där in- och utgångar 
representeras av block. SFC (Sequential Function Chart) används när man 
programmerar sekvenser. 
Programstrukturen i Control Builder är uppdelad i tre delar. Ett bibliotek, en mapp 
för applikationer och en mapp för styrsystem (bild 4). I biblioteket är det möjligt att 
skapa egna bibliotek, kapsla ett flertal kopplade block till en egen blockfunktion för 
att sedan använda den i programmet. Biblioteket är bra att ha använt sig av när det är 
dags att göra förändringar i programmet. Under applikationer skrivs själva 
programmet. Styrmodulstyper skiljer sig exekveringsmässigt åt från 
funktionsblockstyper genom att koden optimeras automatiskt. Under mappen 
styrsystem definieras TASK där man lägger upp grundcykel tider. 
I Plant Explorer Workspace finns verktyg för att konfigurera ControlIT, bygga upp 
anläggningens struktur. 
Kopplingen mellan block görs genom markering av ut- respektive ingång. 
Det är möjligt att flytta block genom att ändra exekveringsordningen, då följer block 
och kopplingar med. 
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Ett väl utvecklat sökverktyg gör det möjligt att exempelvis hitta objekt med en viss 
egenskap. 
Konstruktionsbeskrivning är exempel på en aspekt. Den kan vara skriven i bland 
annat Word eller Acrobat. Koppling mot bland annat Oracle databas är också möjlig 
idag. Bulkdata Manager gör det möjligt att hämta information från projektdatabaser.  
Det är möjligt att simulera styrsystemets funktioner ”offline” i verktyget. 
 

Bild 4  
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ABB IndustrialIT (A), bildbyggnadsverktyg: 
 
Bildbyggnadsverktyget som används i Control Builder är Visual Basic Professional 
ed. 6.0. Symbol Factory är ett tillbehör som kan köpas separat. Den innehåller 
färdiga bilder och kompletterar Visual Basic symbolbibliotek. 
Aspekter till ett objekt kan skapas i Plant Explorer Workplaces (bild 5). 
 
Bild 5 
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Vänsterklick på ett objekt i operatörsmiljön ger Faceplate och högerklick ger ett 
urval av olika aspekter som är knutna till objektet (bild 6). Aspekter återfinns även i 
larmlistan. En Faceplate består av ett bildobjekt som innehåller viktig information 
om ett objekt. 
 
Bild 6 
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ABB IndustrialIT produktgrupp B: 
 
Jag testade och utvärderade programvaran EngineerIT Control Builder F 6.2 service 
pack 1. Inom produktgrupp B hittar man fördelar hårdvarumässigt. 
Produktgrupp B är bättre i avseendet redundans, antal klienter och kommunikation 
mellan controller och I/O. Redundans sker per automatik och registreras endast som 
ett larm. Bildbyggnadsverktyget och trenderna i OperateIT Process Portal B håller 
inte lika hög klass som i Process Portal A. Trendhanteringen i OperateIT, som fått 
kritik från operatörerna, kommer att fungera bättre i version B1 som släpps v 24. 
 
För att använda EngineerIT Control Builder F rekommenderas en PC-dator med 
Windows 2000 SP1, 500 MHz och 256 MB RAM alternativt en PC-dator med 
Windows NT 4.0 SP6a, 350 MHz och 128 MB RAM. Det erfordras dessutom 
Ethernet och ett 4 MB grafikkort. En rekommendation är att det finns 1 GB 
tillgängligt minnesutrymme på hårddisken. Programvaran i sig kräver 100 MB. 
Till OperateIT Process Portal B rekommenderas en PC-dator med Windows 2000, 
500 MHz och 512 MB RAM minimum (256 MB för klientstation). I dagsläget 
används Digivis version 6.2 för Windows NT eller Maestro UX. Varje controller 
kräver minst en mjukvarulicens, den finns som basic eller advanced. För att kunna 
använda Maestro UX krävs mjukvaran ControlIT advanced alternativt basic med 
tillägg. För Process Portal B krävs mjukvara ControlIT advanced. 
 
Under testperioden hade jag problem med att datorn låste sig gång på gång, rullister 
som till hälften var svarta men ändå fungerade. Jag blev dessutom utkastad från 
Graphic Editor om jag inte sparade tillräckligt ofta. Förövrigt upplevdes Control 
Builder F vara ett snabbt program att arbeta i. 
 
ABB IndustrialIT (B), ingenjörsverktyg för programmering: 
 
EngineerIT Control Builder F är ingenjörsverktyget som används för programmering 
och konfigurering av fältcontrollern AC 800F. Det är en Windows NT / 2000 
applikation som följer IEC 61131-3 standard. 
Program för programmering och bildbyggnad har en gemensam databas. 
Control Builder har stöd för alla IEC 61131-3 standard programmeringsspråk (FBD, 
ST, IL, LAD, SFC). Programmet skrivs vanligtvis i FBD (Function Block Design) 
och motsvarar ett ritningsblad som utgör en arbetsyta där in- och utgångar 
representeras av block. SFC (Sequential Function Chart) används när man 
programmerar sekvenser. 
Programstrukturen i Control Builder är uppdelad i konfigurering och kompilering. 
Under konfigurering finner man en trädstruktur som är uppdelad i projekt och pool. I 
projektet bygger man upp programmet och i poolen lagrar man användbara block och 
bilder (bild 7). Strukturen är väldigt styrd, på nivå sex är det möjligt att skriva 
programmet (FBD). Projektträdet har en begränsning på 9 TASK. 
I konfigurering skapas en Variabellista och en TAG-lista. Definitionen på Variabler 
är namnen på in- och utgångar (I/O) och TAG är namn på använda funktionsblock. 
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Bild 7 

 
 
 
Fördelar: Ändringar sparas efter förfrågan. 
 Variabellista och TAG-lista är överskådliga och lättåtkomliga. 
 
Nackdelar: Koppling av block är omständlig. 

Om man flyttar en TAG så följer inte kopplingarna med. 
Det saknas viss funktionalitet i funktionsblocken. 
Man måste välja nästa programobjekt ur projektträdet. 
Det går inte att gruppera macron tillsammans med andra objekt. 
Man kan inte välja skrivare, den skriver automatiskt ut på 
standardskrivare. 

 
 



17 

 
Bild 8, exempel på program för en givare i FBD 
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ABB IndustrialIT (B), bildbyggnadsverktyg: 
 
Bildbyggnadsverktyget som används i Control Builder F och OperateIT är Sherrill-
Lubinski Grafic Editor. Den kommer att ersättas med Visual Basic i kommande 
versioner. 
OperateIT innefattar även programvaran Sherrill-Lubinski Graph X som möjliggör 
hantering av trendkurvor. 
 
Fördelar: Färgläggning är enkel med många valmöjligheter. 

Faceplates är automatiskt knutna till vissa bildfunktioner. 
 Grid till två pixlar. 
 
Nackdelar: Zoom endast fyra lägen. 

Det går inte att repetera bakgrundsfärg på textruta. 
Det finns inget alternativ på linjetjocklek mellan 1 och 3. 
Man kan inte välja skrivare, den skriver automatiskt ut på 
standardskrivare. 
Det går inte att flytta objekt med piltangenter. 
Bildobjekten i biblioteket är inte särskilt välbearbetade. 
Ångra fungerar bara på den senaste ändringen. 
I vissa fall går det att göra ändringar från Toolbox ibland inte, då måste 
man dubbelklicka och köra Edit. Inte konsekvent. 
Det går inte att börja namnet på TAG eller Variabel med en siffra när 
man skapar en ny i animate graphic editor. Men det funkar om man 
skapar den direkt i respektive lista. 
Det saknas viss funktionalitet i Faceplates. 

 
 

 
Bild 9, Operatörsbild till normprojekt gjord i Graphic Editor. 
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4.1.3 Systemlösning 
 
Förslag till automationssystem baserat på ABB IndustrialIT produktgrupp A: 
 
Systemet är uppbyggt på en singel operatörsstation samt en ingenjörsstation som 
även fungerar som operatörsstation. Automationssystemet är baserat på controller 
AC 800M med CPU PM860. I/O i noderna är av typen S800 med basplatta som 
möjliggör kortbyte och komplettering av kort under drift. Kommunikationen baserar 
sig på Ethernet och PROFIBUS DP. 
Distribuerade I/O behandlas som centralt monterade I/O, det vill säga samma 
konfigurering, adressering och programmering. 
Basplattan möjliggör byte av I/O kort under drift. Det är även möjligt att utöka 
antalet I/O. 
Ingående delar: 
Mjukvarulicens till processtation, ingenjörsstation och operatörsstation. 
Hårdvara till processtation såsom controller och I/O. 
Till detta tillkommer nätverkskabel, kontakter och anslutningskort för PROFIBUS 
DP samt hub och Ethernet nätverkskabel. 
 
Förslag till automationssystem baserat på ABB IndustrialIT produktgrupp B: 
 
Systemet är uppbyggt på en singel operatörsstation samt en ingenjörsstation som 
även fungerar som operatörsstation. Automationssystemet är baserat på controller 
AC 800F med CPU PM802F. I/O i noderna är av typen S800 med basplatta som 
möjliggör kortbyte och komplettering av kort under drift. Kommunikationen baserar 
sig på Ethernet och PROFIBUS DP. 
Distribuerade I/O behandlas som centralt monterade I/O, det vill säga samma 
konfigurering, adressering och programmering. 
Basplattan möjliggör byte av I/O kort under drift. Det är även möjligt att utöka 
antalet I/O. 
Ingående delar: 
Mjukvarulicens till processtation, ingenjörsstation och operatörsstation. 
Hårdvara till processtation såsom controller och I/O. 
Till detta tillkommer nätverkskabel, kontakter och anslutningskort för PROFIBUS 
DP samt hub och Ethernet nätverkskabel. 
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4.1.4 Prestanda 
 
ABB IndustrialIT produktgrupp A: 
 
I ABB:s lösningsförslag A är automationssystemet baserat på controller AC 800M 
med CPU PM860 (MPC 860 processor). 
• 48 MHz klockfrekvens 
• Kan exekvera 1000 rader boolsk programkod på 0,3 ms 
• Den har en integrerad minnesstorlek på 8 MB RAM varav 5 MB till programmet 

och 3 MB till data. Den har också 2 MB Flash minne. 
• Möjlighet att bygga ett nätverk med 24 stationer med en överföringshastighet på 

upp till 12 Mbit/s, 12 controllers per OPC server 
• Den har kapacitet att hantera upp till 8 S800 I/O cluster med vardera 12 moduler 

(96 S800 I/O moduler, 2 – 16 eller 8 – 16 kanaler per I/O modul) 
 Maximalt 79 via PROFIBUS-DP 
 Maximalt 84 lokalt placerade S800 moduler 
 
ABB:s lösningsförslag omfattar I/O moduler av typen S800 för distribuerat I/O. 
• Överföringsprotokoll PROFIBUS-DP med överföringshastighet på upp till 10 

Mbit/s (alternativt Modbus) 
• Upplösning 12 bit analog in (finns även med 14 och 15 bitars upplösning) 
• Upplösning 14 bit analog ut (finns även med 12 bitars upplösning) 
• Digital ut finns med eller utan relä 
• Byte och komplettering av I/O-kort under drift är möjligt med terminalbakplan. 
 
Controller AC 800M: 
• Kommunikationsmöjligheter: 
 PROFIBUS-DP, Fieldbus Foundation (HART), Ethernet 
• 2 integrerade Ethernet 10Base-T portar (10 Mbit/s på 100 meter) nätverksinterface 
• 2 integrerade seriella kommunikationsportar RS232C för MODBUS, Siemens 

3964R eller COMM 
• 12 extra moduler för kommunikationsinterface: 
 PROFIBUS-DP och DP/V1 
 Fieldbus Foundation – H1 
 INSUM Switchgear 
 MB300 
• Byte av kommunikationsmoduler är inte möjligt under drift 
• Överföringsprotokoll PROFIBUS-DP klarar överföringshastigheter på 0,0096 

Mbit/s (1200 m) upp till 12 Mbit/s (100 m) 
• 12 lokala S800 moduler kan anslutas till ett integrerat Module Bus interface 
• Kan hantera fiberoptisk och elektrisk signalöverföring 
• EMC certifierad enligt EN50081-2 och 50082-2 
• Det är möjligt att ladda ner förändringar i programvara under drift 
• Kraftmatning: DC 24V eller AC 120/230V 
• Dimension PM860: 115 x 186 x 135 mm (W x H x D) 
 Vikt:920 g 
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ABB IndustrialIT produktgrupp B: 
 
I ABB:s lösningsförslag B är automationssystemet baserat på controller AC 800F 
med CPU PM802F ( 32 bitars Intel RISC processor) 
• Den kan exekvera en binär instruktion på 1 µs 
• Den har en integrerad minnesstorlek på 4 MB SRAM och 4 MB Flash EPROM. 

Den har också 16 KB intern CPU cache RAM samt 16 KB seriell EEPROM 
• Möjlighet att bygga ett nätverk med 10 processtationer 
• Den har kapacitet att hantera upp till 2000 I/O 
 
ABB:s lösningsförslag omfattar I/O moduler av typen S800 för distribuerat I/O. 
• Överföringsprotokoll PROFIBUS-DP med överföringshastighet på upp till 10 

Mbit/s (alternativt Modbus) 
• Upplösning 12 bit analog in (finns även med 14 och 15 bitars upplösning) 
• Upplösning 14 bit analog ut (finns även med 12 bitars upplösning) 
• Digital ut finns med eller utan relä 
• Byte och komplettering av I/O-kort under drift är möjligt med terminalbakplan. 
 
Controller AC 800F: 
• Kommunikationsmöjligheter: 
 Upp till fyra fältbussmoduler kan anslutas till AC 800F: 
 PROFIBUS-DP med överföringshastighet på upp till 12 MBd 
 Modbus 
 CAN 
 Fieldbus Foundation H1 
 Olika fältbusstyper kan köras samtidigt 
 Kommunikation med andra controllers sker via Ethernet 
 Datakommunikation mellan processtation och operatörsstation sker över Ethernet 
• Det är möjligt att ansluta fyra fältbussmoduler och två Ethernet 

kommunikationsmoduler 
• Kommunikation mellan distribuerat I/O och controller sköts via ett 

kommunikationsinterface för PROFIBUS-DP 
 ( kan hantera maximalt 24 I/O moduler) 
• Byte av kommunikationsmoduler är möjligt under drift 
• EMC certifierad enligt EN50082-2 
 Övrig certifiering: CE, NAMUR, CSA, UL, GOST 
• Kraftmatning: DC 24V eller AC 115/230V, kraftförbrukning 6 W 
• Dimension PM 802F: 239 x 202 x 164 mm (W x H x D) 
• Vikt: 1600 g 
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4.1.5 Kundsupport 
 
Vid köp är man garanterad support för produkter. Produktsupporten finns tillgänglig 
under normal kontorstid av den säljande enheten. Supportavtal kan tecknas för att få 
tillgång till bland annat ett globalt nätverk med lokala Call-centers. På platsen 
support kan ordnas i de flesta fall.  
 
ABB finns representerade i stora delar av världen. De har någon form av 
representation i nästan alla länder där BCH har sina kunder idag. Representationen 
kan omfattas av bland annat Call-center, serviceorganisation, logistikcenter och 
utbildningscenter. ABB:s utbyggda branschorganisation med ansvariga i olika länder 
gör att kunden kan vända sig till sin handläggare för hänvisning till rätt kontakt i ett 
annat land. 
 
Garantifrågor hanteras enklast via säljande enhet och logistikcenter. 
ABB garanterar att en produkt lever kvar i 10 år innan den fasas ut samt att nya 
uppgraderingar och produkter skall vara kompatibla bakåt minst en generation. 
Normalt tillhandahålls reservdelar och dylikt under 10 år. 
 
På ABB Automation University i Västerås och Malmö erbjuds utbildningsprogram 
för samtliga produkter, schemalagda såväl som kundanpassade specialkurser. ABB 
Automation University tillhandahåller också utbildning i IT- och 
kommunikationsteknik. 
 
Närmaste försäljningskontor finns i Umeå och Skellefteå. Testanläggning med 
aktuell utrustning uppkopplad och kunnig personal finns det att tillgå i Umeå när det 
är fråga om produktgrupp A samt ett mindre reservdelslager och i Skellefteå när det 
är fråga om produktgrupp B. 
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4.2 SIEMENS SIMATIC 
 
 
4.2.1 Produktpresentation 
 
SIMATIC PCS7 är ett processkontrollsystem som är baserat på SIMATIC standard 
komponenter, SIMATIC S7-400 controllers och SIMATIC operatörsgränssnitt. 
Konfigurering och programmering görs med hjälp av STEP7. STEP7 är baserad på 
IEC 61131-3 standarden. S7-PLCSIM möjliggör offline simulering av 
automationslösningen. SIMATIC WinCC är Siemens processvisualiseringssystem, 
system för automatiseringsarbete. SIMATIC NET kommunikationsprocessor för 
SIMATIC S7. SIMATIC PCS 7 systemet omfattar ett ingenjörsverktyg där man 
använder programspråken CFC och SFC för projektering av hela systemet. 
Ingenjörsverktyget kompletteras med ett konfigurationsverktyg för operatörssystemet 
WinCC. 
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4.2.2 Användarvänlighet 
 
Siemens SIMATIC: 
 
Jag testade och utvärderade programvaran SIMATIC PCS7 version 5.2 service pack 
2. För att använda SIMATIC PCS7 rekommenderas en PC-dator med Windows NT, 
733 MHz, 256 MB DRAM och 8 MB grafikkort. SIMATIC PCS7 är inte kompatibel 
med Windows 2000. Installation i Windows 2000 resulterade i att en del viktiga 
funktioner försvann. En senare installation i NT gjordes och nya problem uppkom på 
grund av datorns dåliga prestanda. Programvaran är väldigt komplex. Den kräver 
över 1 GB i minne och tar lång tid att ladda ner. SIMATIC PCS7 upplevdes som 
något långsam att arbeta i. 
I slutet av detta år släpps version 6.0 vilken skall vara kompatibel med Windows 
2000. WinCC går att köra i Windows NT och Windows 2000. 
 
Siemens SIMATIC, ingenjörsverktyg för programmering: 
 
Konfigurering och programmering görs med hjälp av STEP 7. STEP 7 är baserad på 
IEC61131-3 standarden. 
Alla verktyg bygger på en gemensam plattform och en gemensam databas som gäller 
för hela projektet. 
De viktigaste verktygen i STEP 7 är CFC (Continuous Function Chart) och SFC 
(Sequential Function Chart). Programmet skrivs vanligtvis i CFC och motsvarar ett 
ritningsblad som utgör en arbetsyta med in- och utgångslistor. SFC används när man 
programmerar sekvenser. Projektspecifika moduler kan genereras med 
programmeringsspråken SCL, FBD, STL. 
Programstrukturen i STEP 7 är uppdelad i två vyer. Plant View är vyn där systemet 
struktureras (se bild 10) och programmet genereras. Component View är vyn där 
bygger man upp hårdvaran (se bild 11). 
När man startar programmet får man hjälp av Project Wizard att strukturera upp ett 
nytt projekt. DokPro Wizard används för att skriva ut delar av programmet. 
Det är möjligt att simulera styrsystemets funktioner offline i verktyget. 
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Bild 10 

 
 
 
Bild 11 
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Fördelar: Koppling av block görs genom att först markera utgången sedan 
ingången. 
Kopplingarna följer med när man flyttar blocken. 
Man ser vilket objekt man arbetar med när man bygger blockschemat. 
Man behöver inte lämna blockschemat för att programmera ett annat 
objekt, man kan välja objekt i ett bibliotek som finns representerat till 
höger om blockschemat (se bild 12) 
Man kan skriva ut direkt ej via särskild dokumenthanterare. 
Det är möjligt att välja skrivare vid utskrift. 
Fri trädstruktur. 
Pulskort finns. 
Man kan välja bort icke anslutna in- och utgångar. 
Det finns många färdiga blockfunktioner (se bild 14). 
 

Nackdelar: Anslutningsvägar försvinner om jag gör ändringar i ett block. 
Ändringar sparas automatiskt utan frågan om man vill spara ändringar. 

 
 
Bild 12: 
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Bild 13, exempel på program för en givare i FBD. 

 
 
 
Bild 14, exempel på färdig blockfunktion (motorblock). 
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Siemens SIMATIC, bildbyggnadsverktyg: 
 
Bildbyggnadsverktyget som används är Graphics Designer. 
 
Fördelar: Enkel zoom i flera steg upp till 800 %. 

Text kan man ändra som i Word. 
Det går att precisera linjetjocklek till 2. 
Faceplates automatiskt knutna till vissa bildfunktioner men kan inte 
ändras om man inte köper till en programvara. 
Man kan välja skrivare när man skriver från graphics designer! 
Man kan använda piltangenterna för att flytta objekt. 
Bildobjekten i biblioteket är välbearbetade. 
Man kan se hur bildobjekten i biblioteket ser ut innan man valt. 
(se bild 15) 
 

Nackdelar: Färgläggning är omständlig. 
Grid endast till 5 pixlar ej färre. 
Det går inte att ändra i bilder från biblioteket. 
Man kan bara rita en typ en gång sedan går den tillbaka till pekaren. 

 
Bild 15 
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4.2.3 Systemlösning 
 
Förslag till automationssystem baserat på SIMATIC PCS7, enligt nedanstående 
systemlayout. 
 

 
 
Systemet är uppbyggt på en singel operatörsstation samt en ingenjörsstation som 
även fungerar som operatörsstation. Dessa två stationer synkroniseras med hjälp av 
en mjukvara så att databaserna i båda stationerna är lika. På så vis finns en inbyggd 
redundans i det föreslagna systemet. Automationssystemet är baserat på den minsta 
CPU som är framtagen till PCS7, AS 414-3. I/O i noderna med är av typen S7-300 
med aktivt bakplan som möjliggör kortbyte under drift. Kommunikationen baserar 
sig på Ethernet och PROFIBUS DP. 
 
Ingående delar: 
Mjukvarulicens till processtation, ingenjörsstation och operatörsstation. 
Hårdvara till processtation såsom controller och I/O. 
Till detta tillkommer nätverkskabel, kontakter och anslutningskort för PROFIBUS 
DP samt hub och Ethernet nätverkskabel. 
 
Alternativa I/O kort: 
Om I/O placeras centralt används S7-400 I/O. 
ET200M med anslutningskort för PROFIBUS används till distribuerade system i 
noderna när man har krav på ett finmodulärt I/O kort och om signalerna är väldigt 
varierande. 
S7-300 I/O med anslutningskort för PROFIBUS kan också användas till 
distribuerade system i noderna. S7-300 I/O är mest kostnadseffektivt. 
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Distribuerade I/O behandlas som centralt monterade I/O, det vill säga samma 
konfigurering, adressering och programmering. 
Hotswap (Aktivt bakplan) möjliggör byte av I/O kort under drift. Ett aktivt bakplan 
rymmer 8 signalkort. Man kan inte utöka antalet I/O. 
 
Olika licens lösningar: 
PCS7 Starter package: Siemens instegspaket omfattar OS mjukvara, S7-400 

controller och mjukvara för ingenjörsverktyg. 
Singelstation lösning: OS och OS / ES har olika minnesutrymmen vilket gör 

att förändringar måste kopieras över. Redundans 
mjukvara är att rekommendera. Den knyter samman 2 
system samtidigt och är inriktat på händelser i 
processen. Den är Runtime och händelsestyrd. Larm 
kvittenser ligger kvar i den redundanta stationen om 
man inte har redundans mjukvara. 

Server klient lösning:  Om fler än 2 OS(OS/ES) ger billigare lösning. 
Serverlicens kompletteras med klient licenser. 
En server kan hantera 64000 tags. 
I denna lösning krävs 2 servrar för att erhålla 
redundans samt redundans mjukvara mellan dem. 
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4.2.4 Prestanda 
 
I Siemens lösningsförslag är automationssystemet baserat på den minsta CPU som är 
framtagen för PCS7, CPU S7-400(414-3). 
• Den kan exekvera en binär instruktion på 0,1 µs 
• Den har en integrerad minnesstorlek på 768 KB RAM varav 384 till programmet 

och 384 till data (det är inte möjligt att utöka minnet) 
 Bit minne 8 KB, minneskort 1MB RAM 
 Load memory kan utökas med upp till 64 MB RAM och 64 MB FEPROM 
• Möjlighet att bygga ett nätverk med 32 stationer (varav 8 OS) med en 

överföringshastighet på upp till 12 Mbit/s 
• Den har kapacitet att hantera upp till 131072 digitala eller 81932 analoga I/O 
 
Siemens lösningsförslag omfattar I/O moduler av typen S7-300 SM 321 (DI och AI), 
322 (DO och AO). 
• Överföringsprotokoll PROFIBUS-DP med överföringshastighet på upp till 12 

Mbit/s 
• Upplösning 9/12/14 bit analog in 
• Upplösning 11/12 bit analog ut 
• LED som indikerar signalstatus på digitala in- och utgångar 
• LED som indikerar grupp fel på analoga in- och utgångar 
• Galvanisk isolering till bakplan 
• Byte I/O-kort under drift är möjligt med aktivt bakplan 
 
Controllern: 
• Kommunikationsmöjligheter: 
 Integrerat PROFIBUS-DP interface  
 (kombinerade MPI / DP interface) 
 Alternativt Industrial Ethernet 
 Fast Ethernet för kommunikation med OS 
• En extra modul för PROFIBUS-DP kan anslutas 
• Överföringsprotokoll PROFIBUS-DP klarar överföringshastigheter på 0,0096 

Mbit/s (1200 m) upp till 12 Mbit/s (100 m) 
• Kan hantera fiberoptisk och elektrisk signalöverföring 
• Följer internationella standarder såsom DIN, EN, IEC 
 UL och CSA certifierade 
• Kraftmatning: DC 24V eller AC 120/230V 
• Dimension: 50x290x219 mm (W x H x D 
 Vikt: 1070 g 
 
S7 har en nackdel vid nedladdning den kräver så kallad Mapping och Duplexing vid 
ändringar. Man måste ta ner en server ladda ner starta upp den och göra samma med 
den andra vid förändring av programvaran. 
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4.2.5 Kundsupport 
 
Siemens erbjuder sina kunder kostnadsfri telefonsupport via ett Call-center i 
Upplands Väsby. De erbjuder även kundbesök av produktspecialister till en kostnad 
av 6000 kr per dag samt reseersättning. 
 
För support utanför Sverige finns ett stort utbud av lokalkontor i olika länder med 
möjlighet till både service och support. De finns representerade i stora delar av 
världen. De har någon form av representation i nästan alla länder där BCH har sina 
kunder idag. Representationen kan omfattas av bland annat Call-center, 
serviceorganisation, logistikcenter och utbildningscenter. 
 
Siemens lämnar normalt 12 månaders garanti, men erbjuder garanti i 24 månader till 
ett pristillägg på 2 % av offertpris. Eventuell ersättning av produkt skickas från 
Tyskland. Vid leverans utanför EU tillkommer en avgift på 260 EURO. 
 
På Siemens automationsskola i Upplands Väsby erbjuds schemalagda kurser på 
systemet såväl som företagsanpassade utbildningar. 
 
Närmaste försäljningskontor finns i Sundsvall. 
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4.3 PRISJÄMFÖRELSE 
 
 
Siemens och ABB lösningsförslag produktgrupp A är likvärdiga i pris medan en 
lösning ur produktgrupp B är mer prisvärd. 
Prisuppgifter presenteras inte här utan redovisas direkt till BCH. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 
 
5.1 PROBLEMATIK 
 
 
En av svårigheterna med arbetet var att hela tiden opartiskt jämföra de olika 
produkterna utan att påverkas av personliga relationer men främst det faktum att 
ABB:s produkter används av BCH i dagsläget. De är väl förtrogna med deras 
programvaror och har en etablerad affärsrelation. Samtidigt har ABB fler närliggande 
referensanläggningar. 
ABB finns representerade i Umeå och Skellefteå, både som försäljningskontor och 
med testanläggning där aktuell utrustning är uppkopplad och kunnig personal finns 
att tillgå. Siemens finns representerade med försäljningskontor i Sundsvall. 
Som ny användare av en programvara är det dels viktigt att hjälpfunktioner är lätta 
att använda men även att information och support finns lättillgänglig. 
 
Det var svårt att ge en rättvis bild av användarvänligheten och ingenjörseffektiviteten 
hos de båda programmen då man på kort tid och utan tidigare erfarenhet inte hinner 
lära sig en programvaras alla möjligheter. Med utgångspunkt från mina erfarenheter 
som användare av andra programvaror i Windows miljö och cad program försökte 
jag med metoder som kändes logiska och effektiva för mig. Användarvänligheten 
och ingenjörseffektiviteten kommenteras i korta drag med reservation för eventuella 
manövermissar.  
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5.2 OLIKA SÄLJKULTUR 
 
 
ABB satsar på markandsföring och release av produkter i tidigt skede medan 
Siemens verkar vara försiktigare I Siemens fall innebär det att de släpper en produkt 
som är tillförlitlig och stabil men de är långsamma på uppgradering mot nya 
operativsystem. Ett exempel är Siemens ingenjörsverktyg som ännu inte är 
kompatibelt med Windows 2000 utan den måste installeras i Windows NT. Detta 
innebär ett problem eftersom Microsoft betraktar Windows NT som utfasad, det vill 
säga att support och försäljning har upphört. 
Som användare av ABB:s styrsystem innebär det att man arbetar i en modern miljö i 
det senaste operativsystemet. En nackdel med release i tidigt skede är att det ofta 
resulterar i täta uppgraderar för att förbättra varan. Detta kan innebära att kunden blir 
beroende av leverantören samt att man i slutändan får en dyrare produkt än väntat på 
grund av att nya versioner köps in. 
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5.3 VIKTIGA FÖR- OCH NACKDELAR 
 
 
ABB produktgrupp A 
 
+ Modern användarmiljö i det senaste operativsystemet 

Ingenjörseffektiv 
Försäljningskontor och testanläggning i Umeå 
Närhet till kompetens 
 

+/-  Täta uppgraderingar 
 
- Brister i hårdvara (redundans och kommunikation) 
 Nyligen releasad i Sverige, inga närliggande referensanläggningar 

Sparsam presentation och demonstration av produkter  
samt bristande information om nyheter ut mot kund 
Inne i ett förändringsskede 

 
 
ABB produktgrupp B 
 
+ Användarmiljö i det senaste operativsystemet 

Väl utvecklad driftsäker hårdvara 
Försäljningskontor och testanläggning i Skellefteå 
Närhet till kompetens 

 Prisvärd 
 Fler närliggande referensanläggningar 
 
+/-  Täta uppgraderingar 
 
- ”Omodern” programvara (kommer att ersättas successivt) 
 Kritik för dålig trendhantering 

Sparsam presentation och demonstration av produkter  
samt bristande information om nyheter ut mot kund 

 Inne i ett förändringsskede 
 
 
Siemens SIMATIC 
 
+ Användarvänlig programvara 

Produkterna motsvarar vad som utlovats 
Omfattande presentation och demonstration av produkter  
samt tät information om nyheter ut mot kund 

 
- Utrymmeskrävande och långsam programvara 
 Långsam uppgradering mot nya operativsystem 

Brister i underhåll och service av mjukvara och hårdvara 
(mapping och duplexing vid ändringar) 
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6. FÖR MER INFORMATION 
 
 
 
ABB globalt: 
http://www.abb.com 
 
Här finns länkar till information om operatörsgränssnitt, service, support, geografisk 
spridning, automationsskolan med mera 
 
ABB i Sverige: 
http://www.abb.se 
 
ABB automationsprodukter: 
http://www.abb.com/processautomation 
 
ABB IndustrialIT: 
http://www.abb.se/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/GLOBAL/SEITP
/seitp161.nsf&v=17EC6&e=us&c=C125692200220AD3C12568B1003E28DF 
 
 
Siemens globalt: 
http://www.Siemens.com/index.jsp   
 
Siemens i Sverige 
http://www2.Siemens.se/    
 
Siemens automationsprodukter: 
http://www.sea.Siemens.com/automat/  
 
Siemens SIMATIC PCS7: 
http://www.pcs7.com/     
http://www.Siemens.se/industriteknik/ae/simaticpcs7/index.html 
 
Siemens SIMATIC WinCC: 
http://www.ad.Siemens.de/hmi/html_76/products/software/wincc_optionen/navigator
.htm 
 
Service och support: 
http://www4.ad.Siemens.de/csinfo/livelink.exe?func=cslib.csinfo2&changelang=true
&aktprim=99&siteid=cs&lang=en 
 
Industrisupport: 
http://www.Siemens.se/industriteknik/ae/support/index.html 
 
Geografisk spridning: 
http://www3.ad.Siemens.de/partner/guiSelectCountry.asp?regid=DEF&lang=en 
 
Siemens automationsskola: 
http://www.Siemens.se/industriteknik/ae/skola/index.html 


