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Først og fremst er det "Paper
Machine Clothing" (PMC) mar-
kedet som er Nebbs arena. Her
har de nå kontakt mot rundt
100 fabrikker på verdensbasis.
Men også innen norsk tre-
foredling er Nebb sterkt på
banen. Alt fra rådgivning til
opplæring, montering og i
gangkjøring kan de hjelpe med. 

Sterke på det komplekse
- En typisk leveranse til PMC-
markedet består av turtalls-
regulerte drifter, styring og
overvåkning av prosessen,
engineering og konfigurering,
samt prosjektoppfølging, for-
teller sjefs ingeniør Wolfgang
Trötscher.  

- Når prosjektene er sammen-
satte og komplekse er det rela-
tivt få som kan by oss konkur-
ranse. Innen PMC-markedet

har vi utviklet produkter og
konsepter som er ledende
innenfor bransjen og  konkur-
rentene jobber hardt for å kopi-
ere våre løsninger, sier adm.
direktør Åsmund Risøy stolt.

Motordrifter og automati-
sering i Norge
På det norske markedet er det
motordrifter og automatise-
ring av anlegg for norsk tre-
foredlingsindustri som står i
førersetet. Nebb har spesiali-
sert seg på sammensatte
leveranser til papirmaskiner,
cellulosemaskiner, rullemaski-
ner, transportanlegg osv. 

Teknisk support avgjørende
I de fleste leveransene finner du
automatiseringsprodukter fra
Siemens. – I mange tilfeller er
Simatic S7 med STEP7/CFC vårt
førstevalg. Godt serviceapparat,

rask levering, stort produktspek-
ter av I/O og ikke minst moderate
priser, er utslagsgivende for
dette valget, sier Wolfgang
Trötscher. - Som leverandør til
hele verden, er vi avhengig av
sterk teknisk kompetanse hvis
noe uforutsett skulle oppstå.
Den tekniske supporten vi får
gjennom Siemens gjør oss sikre
på at vi alltid vil kunne hjelpe
våre kunder, uansett hvor i ver-
den de befinner seg, sier han. 

Grafisk fremstilling av
prosessene
– Vi er veldig godt fornøyd med
CFC, sier senior ingeniør Per
Morten Jørum. Programmerings-
softwaren "Continuous function
chart" (CFC) knytter funksjonene
sammen og viser dem i en gra-
fisk programmeringsoverflate. 
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Nebb leverer prosessløsninger og kontrollsystem til kunder over hele verden, som her i Sydney.

Selv om du er liten og norsk, kan du bli sterk ute i den store verden. Det har Nebb Engineering AS
bevist. I samarbeid med et knippe utvalgte leverandører leverer de engineeringstjenester og
komplette anlegg over hele verden. 

Strenge krav til driftsregularitet,
sporbarhet, kvalitet og hurtig ser-
vice, gjør det nødvendig å kunne
kommunisere med kontrollsystemet
via datalinjer fra Norge.
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Nå får du en egen funksjonsmo-
dul for temperaturstyring med
Simatic S7-300 eller ET200M dis-
tribuert I/O-system! Den nye
FM355-2 er spesialutviklet for sty-
ring av alle typer temperatursy-
stemer og gjør at du enkelt kan
kontrollere kombinerte kjøle- og
varmeprosesser.

Typiske applikasjoner er luftkondi-
sjoneringsanlegg i større bygninger,
plaststøping, bearbeiding av krym-
peplast på pakkemaskiner, glass og
keramisk produksjon, samt smelte-

ovner og tørkeprosesser. Modulen
er også egnet for oppgaver innenfor
næringsmiddelindustri.

To varianter
Modulen får du i to utgaver. FM355-2 C
bruker du for kontinuerlig styring
med fire analoge utganger. 

FM355-2 S benytter du for steg-
eller pulsstyring med åtte digitale
utganger. Begge utgaver har fire
PID-regulatorer inkludert i tillegg til
fire analoge innganger for tilkobling
av termoelementer, motstandsele-

menter eller strøm- og spennings-
givere.

Visualisering
Funksjonsmodulen gir deg en rekke
funksjoner for kalibrering og opti-
malisering i tillegg til simulerings-
funksjoner. Dermed blir enginee-
ring og oppstart- og serviceoppdrag
vesentlig enklere. Med modulene
får du også med et ferdig tilpasset
bilde for SIMATIC-paneler. Slik får du
full visualisering av de ulike kontroll-
funksjonene.

En spesialist innenfor varme og kjøling
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Her kan du se status i de pågående
aktivitetene i prosessen. – Vi får en
vesentlig bedre oversikt over proses-
sen og dermed store fordeler spesielt
ved testing og i gangkjøring, men kan-
skje aller mest ved feilsøking. Vi sparer
både tid og kostnader, ikke minst
dokumentasjonsmessig, sier han.

Service pr. modem og telefon
- Vi har flere henvendelser per dag fra
utlandet enn fra Norge. Bare de siste
dagene har vi hatt kontakt med Italia,
Irland, Australia og Malaysia for
endring i eksisterende prosesser.
Servicen på utstyr er blitt betydelig
mindre med årene, men endringer i
systemer og prosesser vil det alltid
være. Mulighetene med fjernpro-
grammering og/eller service via tele-

nettet, er av avgjørende betydning for
Wolfgang Trötcher og Morten Jørum.

Hvem, hva, hvor?
Nebb Engineering AS finner du i

Asker. De er 18 ansatte og omsetter
for rundt 20 millioner i året. Av dette
stammer 30-40 % fra utenlandske
oppdrag. 

Norsk engineering i verdenstoppen!

Mulighetene med fjernprogrammering og/eller service via telenettet, er av avgjø-
rende betydning for Wolfgang Trötcher (t.v.) og Morten Jørum.




