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Flexibel kraftfördelning
ger flexibel produktion

När Winab Vikväggar skulle utöka
sin produktionsanläggning visste de inte
exakt hur produktionsflödet skulle se ut. Med en
flexibel kraftfördelning med kanalskenor och uttagslådor
behövde de inte låsa sig till en förbestämd planering utan kan
anpassa produktionsytorna efter behov. Hela kraftpaketet med
elcentraler, kanalskenor och uttagslådor kommer från Siemens.

E

keröbaserade Winab Vikväggar be
hövde utöka sin produktionsyta
men visste inte riktigt hur produk
tionsflödet skulle se ut, vilka maskiner som
skulle stå var och därmed heller inte hur
effektbehovet skulle se ut. Lösningen blev
en flexibel kraftfördelningslösning med el
centraler kopplade till kanalskenor. I taket
och längs väggarna löper nu kanalskenor
med uttagslådor där man enkelt jackar i
och ur maskinerna allt efter behov.
– På det här sättet blir tillverkningen
flexibel, vi kan ändra som vi vill och är
inte låsta till en viss placering. Vi kan an
passa produktionen och flytta maskiner
utan att behöva göra ingrepp i installatio
nen, vi flyttar bara uttagsboxen, säger Sven
Lindegren som tillsammans med sina två
bröder driver Winab Vikväggar, ett familje
ägt företag som startades för 40 år sedan
av deras far.

Utöka produktionen. Winab tillverkar vikoch blockväggar samt även mobila väggar
i glasutförande till konferensanläggningar,
sporthallar, skolor, köpcentrum och andra
lokaler där man behöver dela av utrymmen.
12 Siemens Automationsnytt 2 | 2012

– Vi har satt upp blockväggar i House of
Sweden, en 7 500 kvadratmeter stor bygg
nad i Washington som bland annat inhyser
Sveriges ambassad och representanter för
svenska företag, berättar Sven Lindegren.
När produktionen behövde utökas ville
man även rationalisera flödet i anläggning
en för att få bättre flyt i produktionen och
göra det mer ergonomiskt för personalen.
I november 2010 började en ny produk
tionshall byggas vid sidan av den gamla.

El- och belysningsexpert. För konstruktion
och design av belysning och kraftförsörj
ning anlitades Wennerberg & Wennerberg,
specialist inom ljussättning, belysnings
armaturer och el- och fastighetsautoma
tionslösningar såväl inomhus som utom
hus i både privata och offentliga miljöer.
– Eftersom Winab inte visste hur loka
lerna skulle disponeras hade vi knappt
några underlag att gå efter. Normalt
kanske man får underlag som visar på 50
procent av slutresultatet, i det här fallet
visste vi på sin höjd 10 procent. Slutresul
tatet växte fram allteftersom, säger Peter
Wennerberg, teknikintegrerare och en av

grundarna till Wennerberg & Wennerberg,
som tillsammans med Siemens utformade
en flexibel el-, kraft- och fastighetsautoma
tionslösning.
Till hjälp med el- och installations
arbetet, som drog igång mitt i sommaren
2011, anlitade Wennerberg & Wennerberg
elfirmorna R Andersson El, GT-Service,
Ingmars El och Säkel Säker El och Allser
vice samt teknikföretaget Ramer som till
sammans bidrog med olika kompetenser.
– Vi körde med öppen redovisning på
alla produkter. Det hade varit omöjligt att
räkna på det här jobbet eftersom det inte
fanns något ritat innan och ingen tid till att
göra underlag. Winab litade på oss, säger
Peter Wennerberg.

Flexibelt med skenor. All kraft i den nya
hallen fördelas via kanalskenor. Från den
gamla hallen går till den nya hallen en stor
kraftskena, 400 A, förbunden med mindre
kanalskenor längs väggen, elcentraler på
golvet och belysningsskenor i taket. Från
kraftskenan fördelas kraften via uttags
lådor ned i fördelningscentraler och från
skåpen kommuniceras kraften ut på de

BEHAGLIG BELYSNING. Att en industrilokal beröms för sin
utsida hör inte till vanligheterna men Winab Vikväggars nya
fasad har fått positiv respons från omgivningen på Ekerö.
Varmt ljus och armaturer med lägre effekt skapar ett behagligt
och vackert ljusmönster där man inte ser själva armaturerna
eller ljuskällorna. På nätterna släcks hälften av belysningen
ned men tänds via rörelsedetektorer.

mindre kanalskenorna via inmatnings
lådor på dessa.
– I den gamla lokalen fördelades elen
med enormt mycket kabel och kabelstegar
överallt. Det har blivit fruktansvärt dyrt
med kabel, särskilt koppar som behövs om
det är många ampere. Med kabel måste
man dessutom veta exakt hur man ska ha
det och man blir sedan låst vid installatio
nen, säger Peter Wennerberg.
– Eftersom allt är uppbyggt på skenor
nu istället kan vi flytta runt allt efter behov.
Flexibiliteten är en stor fördel, ett utrym
me kanske används till en sak nu men ska
användas till något annat sedan. Och det är
även en stor fördel att slippa klättra upp till
kabelstegarna, säger Peter Wennerberg.
– Ja, det är väldigt praktiskt. Vi kan flytta
samtliga 230 V- och 400 V-uttagslådor som
vi vill och kan göra det själva utan att ta hit
elektriker, säger Sven Lindegren.
När golvplattan skulle gjutas grävdes
1,5 kilometer markslang ned under plat
tan. Det grova 400 A-matningssystemet
ligger uppe i taket och det något mindre
100 A-matningssystemet i fönsterkanal
höjd utefter väggarna men de små kom

SAMSPELANDE KRAFTER. Kenth Almkrantz från Säkel Säker El och Allservice,
Mats Rehnström från Siemens, Peter Wennerberg från Wennerberg & Wennerberg,
Joakim Westerberg från Ramer, Ronny Andersson från R Andersson El, Ann Eketorp
Wennerberg från Wennerberg & Wennerberg och Tomas Gustavsson från GT-Service
utformade tillsammans den flexibla el-, kraft- och fastighetsautomationslösningen
med smarta och energibesparande produkter och system från Siemens.

munikationskablarna med mera ligger i
rör i golvet.

Intelligent fastighetsautomation. Belys
ningen styrs med ett intelligent fastighets
automationssystem, Gamma instabus KNX
från Siemens och Dali. Tryckknappar, ljus
relä och tidur anslutna på KNX-bussen
kommunicerar med armaturerna via en
KNX/Dali-gateway som strömförsörjer Dalibussen och kommunicerar med varje arma
tur via en egen adress vilket gör att man
kan tända och släcka armaturerna för sig.

– Vi tänder och släcker belysningen i
hela anläggningen på ett kick, säger Sven
Lindegren.
Skulle man behöva flytta en armatur är
det inga problem eftersom alla armaturer
är stickproppsanslutna på belysnings
skenan i taket. Då kan man flytta en arma
tur utan att släcka ned övriga armaturer.
– De kan flyttas varje halvmeter. Allt är
uppbyggt med snabbkoppling. Det är otro
ligt hur enkelt och smidigt det är när man
jobbar med belysningsskenor, säger Peter
Wennerberg.
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KNX-kabel har även dragits till den gamla
hallen. Ventilationssystem och brandlarm är
också integrerade i fastighetsautomations
systemet. Om det börjar brinna stänger
KNX-systemet av fläktar och tryckluft och
stänger till brandportar enligt de brand
celler som hallarna är uppdelade i.

Bättre arbetsmiljö. Maskiner har flyttats
från den gamla hallen till den nya och har
placerats i en bättre följd.
– Vi har fått ett mycket bättre flöde,
nu följer materielet en logisk tråd genom
de olika stationerna. Förut fick man gå
fram och tillbaka och det var trångt med
många tunga lyft. Det har blivit väldigt
mycket bättre för personalen, säger Sven
Lindegren.
– Det är en otrolig skillnad på luften och
ljuset också. Nu vill ingen vara i den gamla
delen, fortsätter Sven Lindegren.
I den gamla hallen blir det nu ett hel
automatiserat spånskivelager med tra
verser och robotar, som, istället för den
tidigare handplockningen, på nätterna
plockar ihop spånskivor till de order som
har lagts under dagen så att de ligger redo
på morgonen.
Winab har också investerat i en stor för
bränningsanläggning.
– Där bränner vi allt brännbart spill
materiel som spån och trä och värmer
med hjälp av den värmen upp hela anlägg
ningen. Det förbränns i så hög temperatur
att det knappt blir några emissioner alls.
Vi slipper containerkostnader för spill
materielet och är helt självförsörjande på
värme, säger Sven Lindegren.
I den gamla hallen ska även en ekologisk
vattenbaserad lacklinje med automatisk
till- och frånluft installeras istället för den
tidigare lösningsmedelsbaserade linjen.
Smart belysning. Närvarodetektorer kän
ner av vilka utrymmen som används och
släcker ned tomma utrymmen.
– Det är väldigt energibesparande. Och
om någon jobbar på helgen tänder man
bara upp där man ska jobba och så är det
ledbelysning i resten av byggnaden. Förut
fick man tända hela byggnaden. Med KNXkabel överallt och intelligenta kontakto
rer som är ihopkopplade med den gamla
tekniken är det jättelätt att välja vad man
vill aktivera, säger Sven Lindegren.
Även utsidan av produktionshallen har
fått ny belysning, även här med rörelse
detektering. På natten släcks automatiskt
hälften av armaturerna ned men tänds när
något rör sig, till exempel de många last
bilar som kör in på gårdsplanen för att
övernatta.
– Det är ju trevligt om det är ljust när de
kör in, säger Sven Lindegren.
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KRAFTFÖRDELNING. All kraft i den nya hallen fördelas via kanalskenor. Från den
gamla hallen går en stor kraftskena förbunden med mindre kanalskenor längs
väggen, elcentraler på golvet och belysningsskenor i taket. Från kraftskenan
fördelas kraften via uttagslådor ned i fördelningscentraler och från skåpen
kommuniceras kraften ut på de mindre kanalskenorna via inmatningslådor.

Att en industrilokal beröms för sin fasad
hör inte till vanligheterna men Winabs nya
fasad, som inte är lika starkt och hårt belyst
som industrilokaler brukar vara, har blivit
positivt omtalad i trakten.
– Vi valde en ljussättning med varmt
ljus med en färgtemperatur på 3 000 K och
många armaturer med lägre effekt, 70 W,
som skapar ett avbländat släpljus på fasa
den samt ett jämnt asymmetriskt ljus på
marken, säger Peter Wennerberg.
På så sätt har man skapat ett ljus där
man inte ser själva armaturerna eller ljus
källorna utan bara ljusmönstret på fasaden
och ljuset på marken nedanför.
Maxnivån är satt till 90 procent på alla
lysrörsarmaturer både inomhus och utom
hus.
– Ögat ser inte skillnad på 90 och 100

procent. På det här sättet får vi både en
energibesparing och en förlängd livslängd
på ljuskällorna.

Intelligenta byggnader. Peter Wennerberg
har jobbat i många år med Siemens och det
intelligenta fastighetsautomationssyste
met Gamma instabus KNX.
– När jag började 1985 höll jag mest
på med belysning. När det sedan blev allt
fler komplicerade funktioner som skulle
integreras och som krävde automations
styrning började jag använda EIB vilket
förenklade tillvaron betydligt. Det här var
kring 1995 och då var det inte så många
som jobbade med EIB, det som idag heter
KNX. Nu jobbar vi med många funktioner
och intelligenta KNX-styrningar i hus och
byggnader, säger Peter Wennerberg.

GODA PARTNERS. Wennerberg & Wennerbergs vd Ann Eketorp Wennerberg och
teknikintegreraren Peter Wennerberg är specialister inom ljussättning, belysningsarmaturer och el- och fastighetsautomationslösningar.

CENTRALT. Tomas Gustavsson, GT-Service, och Ronny Andersson,
R Andersson El, framför en Alpha 630-elcentral.

Sven Lindegren driver Winab Vikväggar tillsammans med sina två bröder och är
mycket nöjd med den flexibla kraftfördelningen via kanalskenor som gör att de
inte är låsta till en viss placering.
– Vi kan anpassa produktionen och flytta maskiner utan att behöva göra
ingrepp i installationen, vi flyttar bara uttagsboxen.

Winab Vikväggar
Winab Vikväggar AB på Ekerö tillverkar vikoch blockväggar för en flexibel och rationell
användning av lokalytor. Export och försäljning
på utlandsmarknaderna står för en stor del av
företagets produktion.

www.winab.se

Wennerberg & Wennerberg
Wennerberg & Wennerberg AB på Ekerö arbetar
FLEXIBELT MED SKENA. Sivacon 8PS-kanalskena med inmatningslåda och uttagslåda.
I uttagslådorna, som kan flyttas efter behov, jackar man enkelt i och ur maskinerna.

med konsultation, projektering och projekt
ledning inom belysning, el och styrsystem samt
integrering av övrig teknik som till exempel tele,
data, larm och AV-system. Företaget kan även
ansvara för tekniska totalentreprenader i både

Wennerberg & Wennerberg försöker ha
så få leverantörer som möjligt.
– Vi har varit trogna Siemens eftersom
vi litar på Siemens. Det känns tryggt att
ha en huvudleverantör, man behöver inte
bekymra sig för att produkter inte ska
fungera ihop eller att leverantörer inte kan
samarbeta om det uppstår ett problem.
En helhetslösning garanterar funktion och
garantier och att det blir bra kundsupport.
För den här lösningen fick vi utmärkt
hjälp och stöd från Mats Rehnström och
Johan Kårebäck från Siemens, säger Peter
Wennerberg.

Ökad automationsgrad i hus. Peter Wen
nerberg säger att det kommer att bli mycket
vanligare med integrerade automatiserade
funktioner även i bostadshus framöver.

– I Sverige har man tyckt att automa
tionssystem i hus är dyrt och onödigt.
I våra bilar har vi massor med teknik
och integrerade funktioner men i hus är
man fortfarande skeptisk mot styrteknik.
Och visst har vissa leverantörer skjutit
över målen och använt för dyr och avan
cerad teknik där man kunde ha gjort enk
lare och mer kostnadseffektiva lösningar.
I Tyskland är det mycket vanligare med
automationssystem i hus, där ser man det
bland annat som en energibesparings
möjlighet.
– Men jag tror att det nu kommer att bli
vanligare att integrera funktioner som el,
belysning, värme, kyla, ventilation, tele,
data, larm och AV-system i ett automa
tionssystem även i bostadshus. Det blir ju
så lättanvänt! n

privata och offentliga miljöer.

www.XXXXX

Lågspänningsapparater för kraft och
installation: kanalskenor Sivacon 8PS, Alpha
elcentraler, Alpha plintar, jordfelsbrytare och
automatsäkringar, effektbrytare Sentron 3VL
Fastighetsautomationssystem:
Gamma instabus KNX med KNX/Daligateway
Ljuskällor: Osram
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