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Innovation

Af Gurli Nielsen

Vi hører om det – hver dag! Danmark har

brug for mange flere iværksættere, som

kan skabe innovation og vækst indenfor

højteknologiske områder! 

Én af dem, der har gjort opfordringen

til virkelighed, er maskinmester og op-

finder John Dines. Han har gennem de se-

neste år udviklet flere maskiner, som han

enten har taget patent på eller fået brugs-

beskyttet. Han har specialiseret sig i at

konstruere specialmaskiner, hvor den

allernyeste teknologi anvendes. Den se-

neste opfindelse er et fuldautomatisk ve-

rifikationsanlæg, som han har designet,

konstrueret og bygget sammen med inge-

niør og opfinder Sven Heckermann.

Hvordan får man idéen til at opfinde et

anlæg af den type?

- Jeg havde fået en mindre opgave for NE-

SA, og mens jeg arbejdede med at løse

den, hørte jeg om projektet med den nye

elektroniske el-måler ”Smart Read”, som

NESA havde fået idéen til, og som var ved

at blive bygget i Kina. Men der var lige dét,

at når målerne ankommer til Danmark, så

skal de i henhold til krav fra dansk lovgiv-

ning efterverificeres, så man kan konsta-

tere, om de opfylder såvel lovmæssige

som kvalitetsmæssige krav. Enhver ma-

skinmester kan forestille sig, hvad det vil

tage af tid og penge, hvis denne kontrol

skal foretages manuelt af mange hundre-

de tusind målere. Så jeg tænkte, at man

måtte kunne opfinde en maskine, der

kunne udføre den krævede efterkontrol

fuldautomatisk, fortæller John Dines.

Den elektroniske elmåler

Den nye elektroniske elmåler kaldes

”Smart Read”, og med den vil NESA kun-

ne afregne det faktiske el-forbrug. Samti-

dig får kunderne også mulighed for lø-

bende at kunne følge med i f.eks. el-,

vand- og fjernvarmeforbrug. Forbrugere,

der har lyst til det, vil også ved hjælp af bi-

målere kunne overvåge hvert enkelt el-

apparat, og der er mulighed for alarmer i

tilfælde af brand, tyveri eller sprængte

vandrør. NESA har selv fostret ideen og

deltaget i udviklingen af ”Smart Read”.

”Smart Read” systemet er udviklet i et

internationalt samarbejde og bygger

grundlæggende på kendte og gennem-

prøvede kommunikationssystemer som

sms via gsm/gprs og Bluetooth. Via NE-

SA’s website vil man også på sin pc, pda el-

ler mobiltelefon kunne få individuelle

rapporter efter samme princip, som når

man bestiller kontoudtog hos banken.

Opfindsomhed&Med en ny elektronisk elmåler kan a conto-betalinger og årlige reguleringer afskaffes. Den nye

elmåler vil give forbrugerne direkte afregning af deres faktiske elforbrug. Elmåleren er produceret i

udlandet, men inden den ”slippes løs” hos danske forbrugere, skal den igennem en efterkontrol.

Til det formål har maskinmester John Dines sammen med ingeniør Sven Heckermann opfundet og

konstrueret et fuldautomatisk verifikationsanlæg 

Fra venstre: Maskinmester John Dines og inge-
niør Sven Heckermann mødte hinanden i Dansk
Opfinderforening for ca. to år siden. Det blev
indledningen til et frugtbart samarbejde om in-
novation. Begge mener, at man generelt burde
være mere opmærksom på, hvor fantastisk godt
de to uddannelser supplerer hinanden.
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Gang i innovationen

Udviklingen af ”Smart Read” var på det

tidspunkt, da John Dines hørte om den, i

fuld gang, og det var i selve udviklings- og

produktionsforløbet, han så muligheden

for at komme på banen. Han så hurtigt, at

der var en mulighed for at komme til at

spille en rolle i efterkontrollen af produk-

tet, fordi der her var en uløst opgave. Op-

gaver er som bekendt til for at blive løst,

og eftersom afstanden fra tanke til hand-

ling er kort hos John Dines, blev et par

hoveder lagt i blød for at finde en drifts-

økonomisk løsning på opgaven. John fik

”solgt” sin idé og fik en god uges tid til at

frembringe et skitseforslag, som kunne

præsenteres for NESA.

- Da jeg havde fået grønt lys for idéen,

ringede jeg straks til min netværksmak-

ker, Sven Heckermann, som jeg øvrigt har

truffet i Dansk Opfinderforening. Nu

havde vi mulighed for at gøre det, vi beg-

ge brænder for: At finde på nye ting og nye

løsninger – kort og godt at være innovati-

ve! Sven og jeg knoklede dag og nat i en

uges tid, og vi fandt på en løsning, som

blev omsat i en skitse, der kunne præsen-

teres for NESA. De syntes heldigvis, den

var så god, at det endte med, vi fik en pro-

jektaftale.

- Aftalen indebar, at vi også skulle kom-

me med et tilbud på maskinen. Og da vi

skulle finde en pris, fik vi brug for vores vel-

udbyggede netværk. Det hev og sled vi i, og

det endte med, at vi kunne komme med et

realistisk bud på projektet, forklarer John.

Herefter kunne arbejdet med det fuldauto-

matiske verifikationsanlæg for alvor kom-

me i gang! Og her ca. et halvt år efter vi be-

gyndte,står vi med et næsten færdigt anlæg.

Anlægsbeskrivelse

Udgangspunktet for verifikationsanlæg-

get er, at elmålerne ankommer i containe-

re fra Kina - fordelt i en indpakning, der
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er håndteringsvenlig ved udpakning. For

at sikre et minimumsforbrug af emballa-

ge og samtidig genbrug af denne, blev der

fra starten i logistikken taget højde for ret-

te valg af ruminddeling og udformning.

Elmålerne skal klimatiseres til 23 C±2

C, inden den videre proces kan foretages.

Derfor er hele laboratorielokalet etableret

som klimarum, herved kan selve produk-

tionslokalet bruges som en slags mellem-

lager før og under testen.

Ilægning

De udtagne emner - målerne - placeres

manuelt på fixturer på et aflangt trans-

portbånd.Ved opstart skal der ilægges i alt

2 x 24 emner. Nu vil der være 24 emner

placeret i fixturer i ilægningsmodulet og

24 emner placeret i fixturer i opvarm-

ningsmodulet. Efterfølgende skal der kun

placeres 24 emner på ilægningsbåndet,

når processen er klar til næste trin.

Opvarmning

Opvarmningsenheden er et specialopbyg-

get modul, hvor de 24 emner hver for sig

bliver opvarmet ved hjælp af 220 volt. Den-

ne opvarmning foregår ved, at 10 fjederpå-

virkede kobberstifter bevæges ind i elmåle-

rens terminaler fra målerens bund, og der

tilsluttes 220 volt på de tre af klemmerne.

Test

Når opvarmningen er færdig, transporte-

rer båndet 24 emner over i teststationen.

Stregkoden på elmålerne bliver aflæst og

dataopsamlet. Her står emnerne så klar

udenfor hver sin teststation (24 stk. i alt).

Yderligere vil der dataopsamles på hvert

enkelt fixtur, der er fastmonteret med en

brik. Alle brikker aflæses via briklæser og

tæller og bruges blandt andet til styring for

anlæggets PLC og prøvestandscompute-

ren.

I hver enkelt teststation bevæges en

connector med 12 fjederbelastede koniske

kobberpinde ind i elmålerne, hvorved der

etableres strøm og spændingsforbindelse

samt aftastning på S/O klemmer. Nu vil

den egentlige efterverificering (kontrol-

test) ske via den opkoblede prøvestands-

computer. Herefter bevæges en special

konstrueret enhed ned over hver enkelt

måler, og der foretages en optisk aftast-

ning af en blinkende lysdiode, der blinker

i frekvens med forbruget. Før og efter test

vil 24 digitale kameraer tage billeder af

målervisningen til senere databehand-

ling.

Montagestationen

Ved endt test vil alle 24 emner automatisk

blive transporteret videre til godken-

delses- og montagesektionen. Her vil en

specialenhed flytte den enkelte måler ud

af transportbåndet over i en montagehol-

der. Her monterer en robot stikben eller

ledninger alt efter det valgte program.

Stikben eller de automatisk afkortede og

afisolerede ledninger fastskrues automa-

tisk. Elmålernes terminalskruer afblæn-

des herefter med et dæksel, der fungerer

som en sekundær plombering, der ikke

kan demonteres uden at gå i stykker.

Sidst i processen transporteres målerne

videre til en pick and place unit og de må-

lere, der er godkendte, kører videre ud på

sidebanen. Målere med mekaniske- eller

elektroniske fejl droppes automatisk ud.

Samtidig med denne proces aflæses streg-

koden, for blandt andet at kunne identifi-

cere, om den enkelte måler er med stikben

eller ledninger. Denne dataopsamling be-

handles i et andet datasystem.

Måleren
”Smart Read” er baseret på shunt-teknik med en nøjagtighed bedre
end 1 pct. (typisk 0,25%). ”Smart Read” kan både monteres som di-
rekte tilsluttet måler og som transformertilsluttet måler. Den er byg-
get op som 3-faset måler med særlige terminaler til tilslutning af
spænding. Den kan bruges som 1-, 2- og 3-faset måler. Den er udfor-
met, så den ikke kan monteres med stikben i en standard målerram-
me og alternativt kan monteres på en DIN-skinne. Hvis forsyningen
afbrydes delvis, sendes en alarm. Hvis forsyningen afbrydes helt regis-
trerer dataloggeren tidspunktet for afbrydelsen. Den registrerer også,
hvornår spændingen vender tilbage. ”Smart Read” overvåger konstant
spændingsniveauet og registrerer afvigelserne, hvis spændingen 
bliver mere end 6 pct. for høj eller mere end 10 pct. for lav.
Tidspunkterne for afvigelserne kan aflæses via SMS.

Fakta
• Specifikation: IEC 61036 Class 1.0 elmåler med DIN tilslutning
• Målerområde: 3x1(80) A, 3x200-240 V, 50hz
• Pulsudgang: 50
• Kommunikation: IEC 601103 Mode C 300-9600 baud
• Forbrug: mindre end 1,5 VA
• ESD: IEC 601036

GSM/GPRS
Systemet bygger på den nyeste GSM-teknik. GSM er et gen-
nemprøvet og stabilt kommunikationsmedie. Via GPRS er der
adgang til internettet.

Fakta
• Frekvensområde: Dual band EGSM 900/DCS 1800
• GPRS: klasse 10
• Temperaturområde: -20˚ C til 50˚ C
• Kommandoer:AT-commands (ETSI 7.07 og 7.05)

Trådløs kommunikation
Alarmsystemet anvender Blutooth-kommunikation, og grunden-
heden er placeret i selve ”Smart Read”. Kommunikationen til over-
vågningsenhederne er baseret på Bluetooth klasse 1 med en ræk-

PRODUKTINFORMATION

Smart Read overvåger konstant forsyningsspændingen og
registrerer, hvis den bliver for høj eller lav. Bluetooth-
teknologien åbner nye muligheder for lokal, trådløs 
kommunikation til at overvåge, styre og aflæse detailmålere
her med Palm Top.

Smart read kan 
monteres direkte i LK’s
stikbenssystem

Opfindsomhed højteknologi&
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Målerne lægges manuelt i samme embal-

lage, som de blev leveret i, idet papskille-

væggene flyttes et hak eller to, så der er

plads til ledninger eller stikben.

Godt makkerskab

De to opfindere og projektmagere, John

og Sven, arbejder tæt sammen om de op-

gaver, der løses i fællesskab, men i øvrigt

fra hver deres enkeltmandsfirma. I det ak-

tuelle projekt er det John, der har rollen

som opfinder, projektleder og koordina-

tor, mens Sven opfinder, detailprojekterer

og står for det meste af kontakten til

underleverandører. Men sådan noget som

indkøring af anlægget deltager de begge

lige aktivt i. John Dines lægger ikke skjul

på sin begejstring over det gode samar-

bejde, der hersker mellem ingeniøren og

maskinmesteren, og mener, at man gene-

relt burde være langt mere opmærksom

på, hvor fantastisk godt de to uddannelser

supplerer hinanden.

– Vi har et enestående samarbejde og

holder løbende fælles projektmøder og

udarbejder fælles statusrapporter til kun-

den. I øjeblikket er vi i fuld gang med at

kevidde, der dækker en parcelhusgrund.Alarmsystemet sender SMS’er til kunden, hvis
der er problemer. Hvis kunderne vil ændre indstillingerne eller styre forbruget, sender
de en SMS direkte til ”Smart Read”. Der skal ikke installeres betjeningspanel, fordi al be-
tjening sker via SMS.

Fakta
• Type: Bluetooth 1.1
• Antal tilsluttede enheder: 25
• Antal forbindelser: 3 samtidigt
• Hukommelse: 4MB RAM og 4MB FLASROM

Detailmåler
Fjernaflæst Sparometer giver et detaljeret overblik over el-, vand- og fjernvarmefor-
brug. Kunden kan ifølge forbruget på sin mobiltelefon og på en individuel web-side
med detaljerede rapporter over forbruget.
Sparometer registrerer de enkelte enheders 
forbrug, når man sætter det i en almindelig 
stikkontakt. Man aflæser vand- og fjernvarme-
målere ved at slutte målerens pulsudgang til 
Sparometers pulsindgang.

Fakta
• Kommunikation: 50 puls
• Nøjagtighed: IEC Class 2.

Efter NESA fik idéen til ”Smart Read” er selve udviklingen af måleren
sket i samarbejde mellem NESA, RTX Teleicom, Sonofon og Uni-Meter
i Californien. Produktionen foregår hos Qiujing i Kina.

RTX Telecom (www.rtx.dk) har udviklet og leveret GSM/GPRS modulet
og Bluetooth modulerne.

Uni-meter (www.uni.meter.com) har leveret måler, spændingsforsy-
ning og –overvågning. Quijing Uni-meters produktionspartner i Kina
producerer målerne.

SONOFON har deltaget i udviklingen af ”Smart Read” løsningen uden
SIM-kort og leverer SMS-transporten mellem målerne og NESA.

S.L. Electric (www.sl-electric.dk) leverer detailmålere. De anvender tys-
ke underleverandører i udviklingen og produktionen. S. L. Electric leve-
rer den særlige version af Sparometer med puls ud- og indgang.

NESA (www.nesa.dk) sælger el og rådgivning om el- og energibespa-
relser og rummer ca. 550.000 aftagepunkter.
Inno-Vision Consult, Ingeniør- og handelsfirma v/maskinmester John
Dines (www.inno-vision.dk) 

Hetech, v/ingeniør Sven Heckermann (www.hetech.dk)

bygge anlægget, som vi regner med vil kø-

re på fuld kraft inden jul. NESA er også en

fantastisk god kunde at arbejde for. De

har fuld tillid til, at vi finder de helt rigti-

ge løsninger. Vi har f.eks. også selv fundet

alle vore underleverandører, som sender

enkeltdele til det montageværksted, som

vi har etableret i Vedbæk. Det fuldt færdi-

ge anlæg skal stilles op hos NESA i Vang-

ede, fortæller John.

Kostbart at blive iværksætter

John Dines er 37 år og uddannet maskin-

mester dels fra Københavns og dels fra

Aalborg Maskinmesterskole. Inden han

begyndte på maskinmesterstudiet fik han

en håndværksuddannelse som lastvogns-

mekaniker fra Mercedes. Efter maskin-

mestereksamen tog han ud at sejle som 2.-

mester hos DFDF (Esbjerg Harwich). Ef-

ter ca. halvandet år til søs fik han job som

sektionsleder på Q8 olieraffinaderiet på

Stigsnæs. Det førte videre til en stilling

som rådgivende salgsingeniør hos Square

Oil, hvor han var ansat i otte år, inden han

i 2003 tog springet og realiserede drøm-

men om egen virksomhed.

Det med egen virksomhed har ligget la-

tent i John Dines i mange år, og allerede

for seks år siden, mens han stadig arbej-

dede som lønmodtager, udtog han med

henblik på egen virksomhed patent på sin

første opfindelse.

- Når der gik så lang tid, inden jeg be-

gyndte for mig selv, hænger det sammen

med, at jeg først skulle have sparet nogle

penge sammen. Det er dyrt både at udta-

ge patenter og sætte i værk, og der er ikke

megen hjælp at hente hverken hos det of-

fentlige eller i private innovative miljøer.

Her er man mest interesseret i IT og bio-

teknologi og ikke i mere risikofyldte pro-

jekter - selvom der skriges på flere iværk-

sættere, siger John Dines.

Heldigvis tegner fremtiden lys for 

John’s virksomhed. Der er masser af

spændende opgaver, som  vinker forude.

Det drejer sig blot om, som han siger, at

kunne se mulighederne i at anvende in-

novative løsninger for at skabe bedre

driftsøkonomi!

■

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Bimåler med ekstern pulsindgang




