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AS-INTERFACE MESSE

Bihl+Wiedemann: Milestones since 2010

2010
First Safety Basic Monitor 
with integrated ASi Master

2015
New Active and 
Passive Distributors 
for direct installation 
in the cable duct

2018
First Gateway with 
ASi-5 technology

First Safety Gateway with Safe Link 
via Ethernet diagnostic interface

2011

2010 2011

Independent subsidiary in 
Denmark is founded

2015

2017

2019

Independent subsidiary in 
USA is founded

Independent subsidiary 
in China is founded

2017

Integration of the 
OPC UA interface
into our devices

Relaunch of the 
Diagnostic Software

2016
Launch of 
ASIMON360
Software

Bihl+Wiedemann celebrates 
its 25th anniversary

Relocation of production 
to the new production 
hall with an area of 
1.400 m²

2014

Permanent establishment 
in Spain is founded

Launch of ASi 
Control Tools360

2019
Connection of IO-Link 
using ASi-5 with 1-, 
2-, and 4-Master 
Port Modules 2020

202

First ASi-5 Module 
for drive technology

IO-Link Safety

ASi-5 Safety

First I/O Modules 
with ASi-5 technology
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Leder

Der er kun én måde at sige det på: Inte-
ressen for ASi-5 på SPS-messen 2019 i 
Nürnberg var fænomenal. Og på samme tid 
meget konkret, fordi de omkostningsbespa-
relser, som ASi-5 opnår - som en perfekt 
forbindelsesbus til IO-Link-enheder og sin 
enkle kabling i marken - er anerkendt i et 
bredt spekter af industrier. Takket være sin 
store databåndbredde og korte cyklustider 
gælder det samme for ASi-5’s funktion som 
teknologi til digitaliseret maskinbygning. De 
besøgende på vores stand - 50 procent fl e-
re sammenlignet med året før - værdsatte 
også vor fi ntmaskede produktportefølje, som 
giver dem muligheden for at implementere 
deres smarte automatisering på en skræd-
dersyet måde. Og nogle af disse løsninger 
er allerede i funktion, som vist på nogle af 
de første testmaskiner udstyret med vores 
komponenter. Yderligere baggrundshistorier 
og informationer om det vellykkede kickoff 
af ASi-5 kan læses i interviewet med vores 
salgschef André Hartmann på side 14.

I vores hovedhistorie, der starter på side 3, 
kan man læse om, hvordan automatisering 
ved hjælp af ASi-5 kan se ud i praksis. Og 
hvordan man kan spare 60 procent eller 

mere på integrationsomkostningerne for 
sensorer og aktuatorer. Vi 'rejser' med en 
’six-pack’ gennem et emballageanlæg og vi-
ser under vejs hvilke fordele man opnår med 
ASi-5. Man lærer om effektive Industrie 4.0 
- applikationer ved brug af IO-Link-enheder, 
samt om sikkerhed ved hjælp af ASi-5 / 
ASi-3, og oplever hvordan Bihl+Wiedemann 
implementerer kundetilpassede krav - fra 
sikker temperaturovervågning til fremstil-
lingsspecifi k styring af frekvensomformere 
og gearmotorer. Og hvor end man vender sig 
- det gule ASi-kabel kører som en rød tråd 
gennem maskinen.

DET gule kabel, spørger du måske? Findes 
der ikke forskellige versioner af kablet, når 
man bruger gule og sorte ASi - profi lkabler 
og rundt kabel? Jo - det er sandt - og det 
giver god mening, som man kan læse på 
side 9. Og kun som understregning: det gule 
profi lkabel muliggør enkel, fl eksibel og om-
kostningseffektive løsninger med reduceret 
kabling, overfører data og strøm ved hjælp 
af en enkelt kabel, og er - på grund af sin 
geometri - beskyttet mod polaritetsvending 
og tilbyder samtidig maksimal sikker kon-
takt op til IP67. I applikationer med højere 

effektbehov, sørger det sorte profi lkabel for 
effektiv strømforsyning og distribution ved 
forskellige forsyningsspændinger. Og i situ-
ationer, hvor runde kabler skal bruges, tilby-
der vi også ASi-moduler med den tilhørende 
forbindelsesteknologi.

Vi glæder os til at præsenterer vores ASi-5 
relaterede nyheder på Automatik 2020 i 
Brøndby Hallen fra den 8. - 10. september 
2020. 

Indtil da håber vi, at du vil nyde at læse vores 
aktuelle udgave af AS-INTERFACE MASTER 
NEWS.

Med venlig hilsen,

Jochen Bihl & Bernhard Wiedemann
Administrerende direktører

AS-INTERFACE MASTER NEWS

Kære læser,Kære læser,

 Fotokreditering: Lars Møller/ MCH
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IO-Link tilsluttet ASi-5 ASi-5 drevteknologi ASi SafetyASi SafetyASi-5 drevteknologi

ASi Motor Module BWU4212 
for Interroll EC5000

OPC UA i HMI

ASi-5/ASi-3 Fieldbus Gateway 
med OPC UA interface og 

ASi Safety analog input modul 
IO-Link afstandsføler
IO-Link lyssøjle

ASi Profile Cable

Gul: for data og strøm
Sort: for ekstern strøm (AUX)

SEW modul
BWU4068

Nødstopstryk Sikkerhedslysgitter
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til standardsignaler og sikkerheds-teknologi. 
Via OPC UA sender de alle data fra en ma-
skine til ’skyen’ og de applikationerne der 
ligger deri. Og endelig repræsenterer de det 
smarte hard- og softwaregrundlag til løsning 
af individuelle udfordringer på en innovativ 
måde. Det lyder spændende - og det er det.

Forestil dig, at du er en six-pack 
med drikkevarer og ...

... tager en tur gennem en emballeringsma-
skine, hvor din tilpassede beskyttelsesfi lm 
varmekrympes omkring dig, hvorefter en 
robot stabler dig på en palle
sammen med andre six-packs. Den første 
ting, du bemærker, er det gule profi lkabel
der følger dig gennem alle maskinens trin: fra 

rulletransportørens system med intelligente 
IO-Link-enheder - en afstandssensor og en 
multifunktionel lyssøjle ved maskinens ind-
føringspunkt - til PET-fi lmstationen og den 
temperaturovervågede krympetunnel med 
efterfølgende kølesektion. Derefter gennem 
et sikkerheds-lysgardin over til en robot, 
der griber dig præcist og løfter dig videre til 
pallen. Det gule profi lkabel er med overalt - 
og overalt er der automatiseringsteknologi, 
der er koblet på kablet for at udveksle con-
troller-kommandoer, statusmeddelelser og 
andre maskindata. Men hvad er det for ga-
teways, I/O-moduler og motormoduler, som 
Bihl+Wiedemann har udviklet som en slags 
dockingstationer for sensorer, aktuatorer, 
automatiseringssystemer og smarte appli-
kationer? Hvilke funktioner har de i maski-

nen? Hvordan formår de at styre maskinen 
på en intelligent måde, mens de samtidig 
genererer enorme omkostningsbesparelser? 
Og hvad kan de ellers gøre? Spørgsmål, 
spørgsmål - og her kommer svarene.

Specialtilpasset til drevteknologi: 
ASi-5

Materialehåndtering er i de fl este maskiner 
det mekaniske forbindelseselement mellem
individuelle arbejdstrin eller systemkompo-
nenter - som det er i emballeringsmaskinen
til six-pack til drikkevarer. Her er to forskel-
lige drevkoncepter installeret: Ved hjælp af 
en rullebane med drevne ruller fra eksem-
pelvis Interroll indføres fl askepakningerne i 
maskinen, mens der i selve maskinen buges 

Det, der gør alt dette muligt, er ikke kun 
AS-Interface’s utroligt enkle kablingstekno-
logi, som med sin fl eksible, omkostnings-
besparende profi lkabelløsning længe har 
erstattet føring af hele kabelbundter i inno-

vative maskiner, men også de smart desig-
nede gateways, ASi-slaver, motormoduler 
og IO-Link masters fra Bihl+Wiedemann, 
som omkostningseffektivt indsamler data 
fra intelligente sensorer og aktuatorer ved 

hjælp af IO-Link. De gør det muligt at an-
vende smarte sensorfunktioner til effektive 
Industrie 4.0-løsninger. Samtidig er de kom-
patible med alle topologier, hvilket gør det 
muligt at bruge den samme kabelforbindelse 
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Lyt til ingeniører og økonomifolk: Takket være ASi-5 har det 
aldrig, på en intelligent måde, været så let at automatisere 
maskiner og gøre dem klar til Industrie 4.0 - og samtidig 
spare mindst 60 procent af omkostningerne til integration af 
sensorer og aktuatorer. Er det muligt? Ja - det fungerer, som 
dette eksempel på en emballeringsmaskine viser.

NU ER ASI-5 KOMMET I GANGNU ER ASI-5 KOMMET I GANG
Spændende (pakke)løsninger til dit system:
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decentrale frekvensomformere som MOVI-
MOT fra SEW-EURODRIVE til palletering. 
Ved brugen af de specielle motormoduler fra 
Bihl+Wiedemann til de motoriserede ruller 
og gearmotorer fra begge producenter, viser 
ASi-5 her sin fulde styrke.

Nu kan eksempelvis ASi-moduler styre rul-
ledrev EC5000 fra Interroll - begge i ver-
sionerne med 24 V indgangsspænding og 
48 V strømforsyning. Det nye motormodul 
BWU4212 har - sammenlignet med 24 
V - versionen - den fordel, at strømmen er 
reduceret til halvdelen, hvorved også strøm-
tabet reduceres med 75 procent. På denne 
måde kan man bedre kompensere  for korte 
belastningsspidser. Den integrerede sikring 
sikrer en effektiv beskyttelse af kablet. Men 
frem for alt gør BWU4212 det muligt - med 
en cyklustid på 1,27 ms - at ændre rulleha-
stigheden cyklisk for at tilpasse sig proces-
sen undervejs. I den her beskrevne embal-
leringsmaskine kan dette realiseres med en 
intelligent afstandssensor med IO-Link.

Der er også en højere ydelse ved "end of 
line": Til palletering i emballeringsmaskiner 
bruges BWU4068, der er det nye ASi-5 
Motor Modul til MOVIMOT gearmotorer med 
decentral frekvensomformer. ASi-5’s korte 
cyklustid gør det muligt at læse og skrive 
ramper og hastighed cyklisk næsten uden 
tidsforsinkelse. Samtidig kan alle diagno-
stiske data fra SEW og den faktisk målte 
udgangsstrøm læses cyklisk som en analog 
værdi. Derfor har  motormodulet fi re digitale 
indgange og to digitale udgange. På grund 

af omfanget af kabling og de højere omkost-
ninger til PROFINET-komponenter kan man 
inden for maskinbygning opnå omkostnings-
besparelser på 60 procent og mere med 
ASi-5.

Med sine dynamiske egenskaber, databånd-
bredde og omkostningsfordele åbner ASi-5 
således nye horisonter i integrationen af 
materialehåndteringskomponenter - og ikke 
kun på dette område.

Integration af intelligente IO-Link-
enheder ved hjælp af ASi-5

Med ASi-5 kommer både aktuatorer og især 
intelligente sensorer ind i innovative maski-
ner. Dette muliggøres hovedsageligt som 

følge af de allerede nævnte ekstremt korte 
cyklustider og AS-i 5’s tidligere uopnåelige 
databåndbredde. På denne måde kan in-
telligente komponenter såsom IO-Link-en-
heder og deres funktioner integreres me-
ningsfuldt. I eksemplet med den beskrevne 
emballeringsmaskine anvendes to smarte 
IO-Link-enheder - forbundet med ASi-5.

En af dem er en optisk afstandssensor - 
forbundet til en ASi-5-slave med integreret 
IO-Link-master. Dens primære opgave er at 
måle afstanden til den næste six-pack og 
overføre denne værdi. Derudover giver sen-
sorens integrerede intelligens mulighed for 
at evaluere den målte værdi. Når afstands-
begrænsninger i hver ende af rækkevidden 
overskrides, kan drevets hastighed justeres 

uden væsentlig forsinkelse, således at den 
krævede objektafstand genoprettes for til-
førslen til krympeovnen.

Den anden smarte enhed i indføringsdelen 
er en stabellampe, som multifunktionelt kan 
parametreres via sin IO-Link-forbindelse. 
Farve, blinkemønster og lysstyrke kan fra 
controlleren indstilles individuelt til forskelli-
ge scenarier og ændres under drift. 

En meddelelse om påfyldningsniveau ved 
indløbet eller fi lmindpakningsstationen ser 
således anderledes ud end eksempelvis en 
fastklæbning i krympeovnen. Parameterin-
gen  behøver nødvendigvis ikke - og heller 
ikke for IO-Link afstandssensoren - at ske 
via automatiseringssystemet, men kan også 
udføres enkelt og intuitivt via softwareværk-
tøjerne ASIMON360 og ASi Control To-
ols360 fra Bihl+Wiedemann.

ASi-5 / ASi-3 Fieldbus Gateways 
med OPC UA: "direkte kabling" helt 
op til toppen

IO-Link-enheder, som sensorer, er i stand til 
at indsamle en række yderligere informati-
oner om sig selv, det nærmeste miljø eller 
igangværende processer og til at videresen-
de disse informationer. 

I emballeringsmaskiner er eksempelvis den 
automatiske overvågning af signalkvaliteten 
og stabiliteten af skiftetærsklen samt med-
delelse om, at sensorens optik er tilsmudset 
ret populær. I forbindelse med Industrie 4.0 
er uafhængig nummerering og klassifi cering 
af objekter, registrering af driftstimer og 
strømforbrug samt yderligere funktioner nu 
standardprocedurer. Mange informationer 
er ofte ikke direkte relevante for processen, 
og andre data - såsom temperatur over tid 
- er ikke nødvendige i korte tidsinterval-
ler, da de ikke ændrer sig hurtigt. At gøre 
alt dette tilgængeligt gennem en feltbus og 
bruge et automatiseringssystem på et ERP- 
eller MES-niveau eller i en ’sky’ ville øge 
kommunikationsbelastningen og udfordre 
controllerens ressourcer. Derfor udstyrer Bi-
hl+Wiedemann deres ASi-5 / ASi-3 Fieldbus 
Gateways med et OPC UA-interface - og gør 
dermed enhederne og de tilsluttede ASi-net-
værk med deres sensorer og aktuatorer klar 
til Industri 4.0. Derudover giver OPC UA mu-
ligheden for at visualisere information på en 
Human-Machine-interface (HMI). I det spe-
cifi kke eksempel på emballeringsmaskinen 
bruges en sikkerhedscertifi ceret gateway 
- installeret i styreskabet ved krympeovnen 
sammen med Pt100 sensorer og et ASi Sa-
fety Analog Input Module BWU2692. Dette 
overvåger temperaturen i krympeovnen for 

at sikre, at fi lmindpakningsprocessen for 
six-pack med drikkevarer altid sker i det 
foreskrevne temperaturområde.

Sikkerhed: en integreret komponent 
i ASi-5

Sikkerhedstemaet spiller en nøglerolle, når 
det kommer til ASi-5. Fordi sikkerhedsori-
enteret automatisering også ønsker at bruge 
fordelene ved ASi-5-teknologi og overføre 
store mængder data, som eksempelvis i 
høj hastighed kommer fra sikkerhedslaser-
skannere. Det vil stadig tage lidt tid, før de 
første ASi-5 Safety-enheder er tilgængelige, 
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Afstandsføler (t.v.) og lyssøjle (t.h.): Integration af IO-Link-enheder med ASi-5

Temperaturovervågning vises på HMI

Styreskab med ASi-5/ASi-3
Fieldbus Gateway og ASi 
Safety analog input modul 
for temperaturovervågning

Fra venstre til højre: ASi-motormodul BWU4212 til EC5000 og BWU4068 til SEW MOVIMOT®
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men i mellemtiden er ASi Safety at Work - 
et gennemprøvet sikkerhedssystem - fortsat 
tilgængeligt og kan også bruges med ASi-5 
uden nogen begrænsninger. En ASi-5 / ASi-
3 PROFlsafe via PROFINET-gateway med 
integreret sikkerhedsmonitor (BWU3862) er 
derfor installeret i krympeovnens styreskab. 
Udover ASi-motormoduler og ASi-5-slaver 
med integreret IO-Link-master er der også 
tilsluttet E-STOP-knapmoduler til transport-
banen ved indføringen af maskinen, ved den 
sikre dørlås, ved krympningsovnen og ved 
sikkerhedslysgardinet ved indgangen til ro-
bottens indhegnede arbejdsområde.

Specialtilpasset løsning med 
AS-interface: sikker temperaturo-
vervågning

ASi Safety Analog Input Module BWU2692 
er også tilsluttet. Det overvåger temperatu-
ren i emballeringsmaskinen for at sikre, at 
fi lmen er pakket rundt om fl askerne, når de 
opvarmes, men at selve fl askerne ikke er 
beskadiget. Ud over disse ”lavtemperaturan-
vendelser" er der også anvendelser såsom 
i varmebehandlingsovne og -systemer, hvor 
der også er store krav til sikker tempera-
turovervågning. Derfor har Bihl+Wiedemann 
sammen med en førende producent på dette 
felt udviklet et sikkerheds-termoelementmo-
dul. Fokus var her på enkel og fl eksibel be-
tjenbarhed på softwaresiden. På den måde 
kan forskellige typer termoelementer vælges 
ved hjælp af ASIMON360 konfi gurations-
softwaren. Op til otte temperaturområder og 
skiftetærskler kan indstilles.

Efter behov kan termoelementmodulet kali-
breres gennem softwaren. ASi Safety Input 
Module kan således enkelt og let håndtere 
applikations-, måle- og evalueringsopgaver. 

Samtidig betyder dets SIL3 / PLe-klassifi ce-
ring, at det også opfylder kravene i EN 746-
2 / 5.7.2 for sikre, industrielle og gasopvar-
mede termoprocesanlæg.

Vores spændende tur er forbi - men 
ASi-5-succeshistorien fortsætter

Turen ombord på ASi-5-bussen gennem 
emballeringsmaskinen ender med stabling 
af six-packs med drikkevarer på pallen. Det 
illustrerer, hvor meget teknologisk ydeevne 
den nye feltbusstandard har. Samtidig be-
høver loyale brugere af AS-interface ikke at 
gå i panik: ASi-5 er fuldt kompatibel med 
alle ASi-generationer og kommunikerer med 
ASi-3 i det samme netværk. Dette betyder, 
at brugerne kan udvide deres eksisterende 
ASi-3-løsninger med innovative ASi-5-mo-
duler og deres funktionaliteter. Begge stan-
darder fortsætter med at eksistere: ASi-3 
især i enklere applikationer på grund af 
omkostningerne, ASi-5 gennem sit samspil 
med IO-Link og på grund af sin ydeevne i 
den digitale verden.

Sikkerhedsteknologi med ASi Safety

AS-INTERFACE TEKNOLOGI

ASI-PROFILKABELEN: ASI-PROFILKABELEN: 
ENKEL KABLING, EFFEKTIV ENKEL KABLING, EFFEKTIV 
STRØMFORSYNING, STRØMFORSYNING, 
MASSIVE BESPARELSERMASSIVE BESPARELSER

Teknologi

Kabler er for det meste runde. Dette har altid 
været tilfældet – og med god grund. Runde 
kabler er nemme at lægge, og gennemfø-
ringer er lette at tætne. Så hvorfor er kablet 
til verdens formentlig enkleste feltbussystem 
fl adt og har en profi l? Det er der fl ere år-
sager til: tilslutningsteknologien er ekstremt 
forenklet, det giver mulighed for et frit valg af 
topologi, strømforsyningen til de tilsluttede 
komponenter kan gøres meget mere effek-
tiv, styresignaler og ekstra strømforsyning 
kan om nødvendigt klart adskilles, og - hvil-
ket ikke må undervurderes - profi lkablet re-
ducerer omkostningerne til kabling markant.

Takket være piercing-teknologi kan ASi-3 og 
ASi-5 komponenter let monteres på det gule 
profi lkabel - med perfekt kontakt og med en 
beskyttelsesgrad på op til IP67. Med AS-in-
terface er det også let at realisere en eks-
tra strømforsyning på 24 V eller 48 V. Brug 
blot et andet sort profi lkabel parallelt med 

det gule kabel til at forsyne effektintensive 
applikationer såsom højtydende IO-Link-ap-
plikationer eller drevløsninger i materiale-
håndtering.

Enkel installation, perfekt kontakt

Takket være ASi-piercing-teknologien kan 
moduler let monteres på det gule profi lkabel 

AS-Interface, der af førende automatiseringsfi rmaer blev udviklet i begyndelsen af 1990'erne som et alterna-

tiv til parallelle kabler, var fra begyndelsen beregnet til at være én ting: et robust feltbussystem i bunden af 

automatiseringpyramiden, der forbinder sensorer og aktuatorer til en controller på en enkel, fl eksibel, effektiv 

og omkostningseffektiv måde. Data og strømforsyning skulle kunne transmitteres via maksimalt et to-leder 

kabel, og moduler skulle kunne tilsluttes præcist, hvor de er nødvendige, uden yderligere stik og uden risiko 

for at begå fejl. For at realisere disse mål blev det besluttet, ikke at anvende runde kabler, men i stedet et 

uskærmet, to-leder-profi lkabel, hvortil moduler simpelthen kunne forbindes ved hjælp af piercing-teknologi. 

At dette var den rigtige beslutning, kan ses i dag - fordi intet symbolsk er mere repræsentativt for succes med 

AS-Interface end det typiske gule ASi-profi lkabel.

nøjagtigt, hvor der er behov for det. Kablets 
specielle profi l forhindrer ikke kun, at kom-
ponenter forbindes forkert - dvs. med vendt 
polaritet. Det sikrer også, at de guldbelag-
te stifter i bunden af modulet altid trænger 
lodret igennem profi lkablets gummiskærm 
og kommer i kontakt med begge ledninger 
på kablet. Da mindst to redundante stifter 
trænger ind i begge ledninger, sikres maksi-

AS-INTERFACE APPLIKATION

AA1 2 3

Perfect contacting of the profi le cable
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mal sikker kontakt. Det garanterer også en 
minimal kontaktmodstand. Overklipning og 
afi solering af kabler og montering med skru-
er er ikke nødvendig, som det er for runde 
kabler - installer blot den ønskede længde 
af det gule kabel fra kabeltromlen. En anden 
stor fordel ved piercing-teknologien er, at 
moduler som ASi-5 Slave / IO-Link Master 
moduler fra Bihl+Wiedemann er nemme at 
tilslutte, udskifte, fl ytte eller tilføje - uden 
ekstra tilslutningsomkostninger, da hverken 
formonterede kabler eller T-stik er påkrævet. 
Dette betyder, at både den indledende instal-
lation og eftermontering eller opgradering af 
systemer er meget omkostningseffektiv.

Frit valg af topologi

Når profi lkablet bruges, kræver AS-interface 
ikke kabler i forskellige længder for tilslut-
ning til bussen, som det er tilfældet i andre 
automatiseringssystemer med runde kabler 
og med formonterede stik til 24 V-strøm-
forsyning. Dermed sparer ASi-brugere en 
betydelig mængde tid og penge til indkøb, 
logistik, installation og dokumentation. Og 
da der på ethvert tidspunkt kan etableres 
kabelforgreninger, understøtter ASi fuldt 
ud træ-, ring-, stjerne- eller linjetopologier. 
I modsætning til andre feltbusløsninger, hvor 
udvælgelsen af topologi ofte er begrænset 

og kun tillader visse strukturer, bruger ASi 
enhver topologi, der ønskes til kabling af 
sensorer og aktuatorer - og kan ændre den 
når som helst på et senere tidspunkt, hvor 
det er påkrævet.

Effektiv strømforsyning op til 20 A

Effektiv strømforsyning er en stor udfordring 
i mange applikationer - eksempelvis når man 
skal forsyne IO-Link-enheder og drev i ma-
terialehåndtering. Sammenlignet med runde 
kabelløsninger har det sorte profi lkabel også 
her fordele, idet det afhængigt af ledernes 
tværsnit kan fås op til maksimalt 16 A eller 

20 A. I runde kabelløsninger bestemmer det 
respektive stik den maksimale tilgængelige 
strøm, eksempelvis kan en M12-forbindelse 
normalt ikke transmittere mere end 4 A. Til 
applikationer med højere strømbehov skal 
der anvendes specielle, dyre stik. Forskellen 
bliver især tydelig, når fl ere moduler bruges i 
serier. Kabelføring med runde kabler betyder 
her, at strømmen skal sløjfes gennem alle 
enheder. Dette resulterer på den ene side i 
strømtab i modulerne, og på den anden side 
repræsenterer det stik, der bruges, en ’fl a-
skehals’ for alle følgende moduler.

Men strømforsyningen via profi lkabel fun-
gerer ikke kun for ASi-enheder. Ved hjælp 
af specielle passive distributører kan ik-
ke-ASi-enheder også tilsluttes til profi lkab-
let og blive strømforsynet gennem dette. 
Bihl+Wiedemann tilbyder også her en bred 
portefølje til de mest forskellige enheder og 
kan også udvikle kundetilpassede, passive 
distributører hvis det ønskes.

Klar adskillelse af styresignaler og 
yderligere strømforsyning

Endnu en fordel ved ASi-løsningen ved hjælp 
af et profi lkabel er muligheden for at adskille 
styresignaler og ekstra strømforsyning. Sty-
resignalerne sendes via det gule profi lkabel, 
hvorimod forskellige versioner af sort profi l-
kabel er tilgængelige for yderligere strømfor-
syning ved både 24 V og 48 V. Adskillelsen 
mellem det gule og det sorte profi lkabel gør 
det muligt, kun af afbryde den ekstra strøm-
forsyning, mens ASi-signalerne til overvåg-
ning af systemet fortsat bliver sendt. En så-
dan adskillelse kan være nyttig eksempelvis 
under opsætning eller til at skabe passiv 
sikkerhed.

Betydelig reduktion af omkostningerne 
til kabling ved hjælp af profi lkabel sam-
menlignet med andre feltbussystemer

Takket være profi lkablet og piercing-teknolo-
gien er kabling med ASi ikke kun det usam-
menligneligt mest enkel, men næsten altid 
også det klart billigste, sammenlignet med 
andre feltbussystemer. En af grundene er det 
faktum, at der ikke er krav om forskellige, 
formonterede tilslutningskabler. Dette spa-
rer ikke kun materielle omkostninger, men 

PLC PLCPLC PLC

In contrast to other fi eldbus 
solutions ASi requires 
no additional connectors

max.
20 A

max.
4 A

Piercing technology vs. connector solutions Power distribution using ASi profi le cable

Comparison: current capacity of profi le vs. round cable with connector

Clear separation of control signals and auxiliary powerFree selection of topology

Free positioning

24 VDC PELVmax. 4 A max. 20 A

max. 8 AASi

24 VDC PELV

ASi

ASi+1

ASi-3

+24 Vext.in4

0 Vext.in2
1.5 mm2 2.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

max. 8 A

max. 20 A

Profi le cable 1.5 mm2 16 A

Profi le cable 2.5 mm2 20 A

M12 (A or B coded) 4 A

7/8" 2 x 9 A

M12 (S or T coded) 12 A

M12 (K or L coded) 16 A

M12 (M coded) 8 A
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også dyr installationstid. Derudover kræver 
ASi ikke, at du på forhånd kender længderne 
på de anvendte kabler - man kan på stedet 
beslutte, på hvilke steder langs profi lkablet, 
man vil installere modulerne. Og hvis det er 
nødvendigt, kan man altid indsætte yder-
ligere afgreninger. Dette repræsenterer en 
mærkbar mindskelse af planlægningsindsat-
sen, hvilket også reducerer omkostningerne. 
Et regneeksempel (se fi guren nedenfor) viser 
besparelsespotentialet ved kabling ved hjælp 
af en ASi-profi lkabelløsning sammenlignet 
med andre feltbussystemer.

sten alle runde standardkabler. Endvidere er 
det også muligt at bruge ASi med både pro-
fi lkabel og rundt kabel i kombination. Dette 
skyldes, at der til de passive distributører fra 
Bihl+Wiedemann er en bred vifte af afgre-
ningsmuligheder fra profi lkablet, inklusive 
indstiksterminaler og stik som M12 / M8.

Når man i praksis tilslutter tre I/O-moduler 
- installeret med en afstand på 10 m - ved 
hjælp af ASi, er der en reduktion på næsten 
70% i omkostninger sammenlignet med løs-
ninger med runde kabler. Og hvis man tager 
i betragtning, at ASi-5-moduler - eksem-
pelvis ved integration af IO-Link-enheder 
- generelt er meget billigere end sammen-
lignelige Ethernet-baserede feltbusmoduler 
- uanset hvor stor installationen er - bliver 
det hurtigt klart, at brug af Bihl+Wiede-
mann-løsninger i mange tilfælde vil reducere 
de samlede omkostninger.

Den enkleste tilslutning, fl eksible applika-
tioner, effektiv strømforsyning, betydeligt 
reducerede kablingsomkostninger - kabling 
af sensorer og aktuatorer ved hjælp af profi l-
kabler med AS-interface er næsten altid det 
bedre alternativ. Og med introduktionen af 
ASi-5, vil AS-interface - med sin forbedre-

Brug profi lkabel og det runde kabel i 
kombination

Selv hvis alle disse fordele argumenterer 
for profi lkablet, er der stadig applikationer, 
hvor det ikke er muligt at anvende det: ek-
sempelvis når kabelforbindelser skal være 
specielt tæt forseglet. I sådanne tilfælde er 
runde kabler et krav. Men selv når der er et 
krav om runde kabler, har Bihl+Wiedemann 
løsninger: moduler med ASi-forbindelse via 
M12. Stort set alle nye ASi-5-moduler fås 
som M12-versioner og kan bruges med næ-

de ydeevne, endnu mere intelligente kom-
munikation samt øget fl eksibilitet - også i 
fremtiden være den perfekte feltbus til alle 
grænsefl ader på højere niveau, samtidig 
med at den i den aktuelle tidsalder med di-
gital konvertering giver den absolut højeste 
investeringssikkerhed.

Det gule 2-leder ASi-profi lkabel har et ledertværsnit på 1,5 mm². Det transmitterer både data og strøm. Til forskellige 
applikationer op til IP67 fi ndes forskellige kabelmaterialer: PUR, TPR, EPDM og gummi. Hvis der kræves mere strøm til en 
applikation - eksempelvis hvor der bruges store el-motorer – kan det sorte profi lkabel også bruges til strømforsyning. Det 
fås i henholdsvis 1,5 mm² og 2,5 mm² til 24 V og 48 V.

2.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm22.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm22.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2

Profi lkabel til forskellige applikationer

Use of profi le cable and round cable in combination

8 A

max. 20 A

max. 8 A

4 A

4 A
4 A

8 A
Passive Distributor Passive Distributor Passive Distributor

12

Cost comparison: wiring with ASi profi le cable vs. other fi eldbus systems

with Bihl+Wiedemann

Savings of up to

68%

System from Bihl+Wiedemann

ASi 
profile cable

57 €

Power 
supply

57 €+ +

Fieldbus 
connection

≈ 4 € =
Wiring cost

=
Wiring cost

++

Power 
supply

177 €

Fieldbus 
connection

122 €

Fieldbus 
connection

65 €

118 €

364 €

A

B

A

B

Topology

Alternative system from 
comparable suppliers

SPS

Gateway

I/O Module

TopologySPS

I/O Module

10 m 10 m 10 m

10 m 10 m 10 m
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ikke udviklet til bestemte industrier eller appli-
kationer, men som en feltbus til digital, smart 
maskinbygning generelt. Men selvfølgelig er 
der altid brancher, der tilpasser innovationer 
hurtigere end andre. I tilfældet med ASi-5 
inkluderer dette eksempelvis bygningen af 
emballeringsmaskiner, hvor man ønsker at 
forbedre fleksibilitet og produktivitet ved at 
integrere intelligente sensorer og aktuatorer. 
Inden for lager- og transportteknologi scorer 
ASi-5 på de enorme omkostningsbesparelser, 
der følger af den forenklede kabling. Derud-
over er ASi-5-noder betydeligt billigere end 
Ethernet-baserede fieldbus-moduler. Inden 
for bilindustrien, der blandt andet bruger ASi-
5 i forbindelse med karosseribygning, pluk-
ning af dele samt i montagen, er både funkti-
onalitets- og omkostningsaspekter afgørende 
for motivationen til at bruge den nye gene-
ration af kablingssystemet. Men uanset bran-
che henvender ASi-5 sig til alle, der beskæf-
tiger sig med komplekse applikationer med 
IO-Link-enheder, og i fremtiden overvejer at 
erstatte Ethernet-baserede fieldbus-moduler 
på grund af manglen på hastighed og data-
bredde. Her har ASi-5 en økonomisk fordel, 
eksempelvis over for PROFINET, ikke kun på 
grund af den enkle kabling og den billigere 
hardware, men i hvert fald hos Bihl+Wiede-
mann også på grund af forbindelsesmoduler-
nes fintmaskede skalerbarhed, startende med 
en simpel 1-port IO-Link-master.

ASi MASTER NEWS: Det lyder som om ASi-
5 er ved at være klar til at erstatte PROFINET 
i maskinbygning?

André Hartmann: Det er bestemt ikke til-
fældet. I eksempelvis styreskabe, eller når 
man styrer sikre drev via PROFlsafe, giver 
det overhovedet ingen mening at prøve at 
udskifte PROFINET med ASi-5. I mange tilfæl-
de giver det imidlertid god mening at bruge 
ASi-5, idet der er krav om komponenter med 
IP67-beskyttelse. I marken kan selv de mest 
komplekse opgaver løses med ASi-5 som det 
optimale fødesystem til Ethernet-verdenen. 
Dette skyldes, at man med ASi-5 har en effek-
tiv kabling af IO-Link-enheder, professionelt 
løst via 2-leder kabel og den gennemprøvede 
tilslutning ved hjælp af penetration. Tilbage 
i styreskabet indgår ASi-5 derefter i PROFI-
NET-topologien. I marken kan man med den 
omkostningseffektive kabling og den billigere 

AS-INTERFACE INTERVIEW INTERVIEWAS-INTERFACE 

ASi-5-tilslutningsteknologi imidlertid opnå en 
besparelse på 50 procent sammenlignet med 
en PROFINET-infrastruktur.

MASTER NEWS: Hvis ASi-5 i marken er 
mere end bare et alternativ til PROFINET, op-
står spørgsmålet naturligvis, om ASi-3 stadig 
er påkrævet, og om ASi-3 bliver udfaset og 
erstattet af ASi-5?

André Hartmann: Vi hos Bihl+Wiedemann 
antager, at ASi-3 og ASi-5 fortsat vil være 
sammen på markedet i de næste par år. I den 
sidste ende vil dette blive besluttet af kunder-
ne, blandt andet baseret på den funktionalitet, 
de har brug for, og de tilknyttede omkostnin-
ger, fordi de altid er en vigtig faktor. Specielt 
til enkle opgaver, eksempelvis ved tilslutning 
af standard bevægelseselementer eller enkle 
ventiler til en slave med fire indgange og ud-
gange, er ASi-3-enheder simpelthen meget 
billigere end tilsvarende ASi-5-moduler – men 
hvis kravene øges, forsvinder omkostnings-
fordelene. Fordi jo mere komplekst et produkt 
er, jo billigere kan du lave en ASi-5-version 
sammenlignet med en ASi-3-version. Årsa-
gen til dette er, at der for ASi-5 allerede er 
specificeret en masse, som derfor kan imple-
menteres, hvilket ikke er tilfældet med ASi-3. 
Eksempelvis er ASi-5 slaver
/ IO-Link Master Module i IP67 med fire porte 
betydeligt mindre og billigere end ASi-3-løs-
ninger med den tilsvarende funktionalitet. For 
at vende tilbage til det oprindelige spørgs-
mål, er svaret: En pludselig eller forudsigelig 
udfasning af ASi-3 er for tiden ikke aktuelt - 
også af en anden grund.

ASi MASTER NEWS: Og hvad er det så? Må-
ske sikkerhed?

André Hartmann: Rigtigt! ASi Safety at Work 
er stadig fuldt anvendelig på grund af kom-
patibiliteten med ASi-5 i alle ASi-generationer, 
og over 95 procent af alle applikationer kan 
allerede læses perfekt med ASi Safety. Men 
for også at kunne bruge fordelene ved ASi-
5 til sikkerhedsteknologi, ønsker vi at følge 
efter med ASi-5 Safety og udvikle nye pro-
dukter baseret på specifikationen. I øjeblik-
ket betyder den store succes med standard 
ASi-5, at vi stadig binder ressourcerne internt, 
men vi arbejder sideløbende med at udvikle 
ASi-5-sikkerhedsfaciliteter. Vores mål er at 

introducere den første gateway med ASi-5 
sikkerhedsteknologi senere på året.

ASi MASTER NEWS: Når vi taler om sikker-
hedsteknologi: I hvilket omfang er IO-Link Sa-
fety en konkurrent til ASi-5 Safety?
André Hartmann: Der er absolut ikke tale 
om konkurrence. Snarere samarbejde og 
synergi, fordi de samme fordele ved ASi-5 
også gælder for sikkerhedsrelateret automa-
tisering med ASi-5 Safety og IO-Link Safety. 
Det er fordele som høj hastighed, stor data-
bredde, åben topologi, åben tilslutning - bare 
for at nævne nogle få. Lige som med ASi-5 
til standard IO-Link-enheder, vil ASi-5 Safe-
ty i fremtiden være den ideelle tilslutnings-
bus til IO-Link Safety-enheder. Læg hertil, at 
sammenlignet med mængden af signaler fra 
standard IO-Link enheder, er der  betydeligt 
færre sikkerhedssignaler, der opsamles og 
generelt distribueres mere decentralt i mar-
ken. En fintmasket portefølje af ASi-5 Safety 
Slave / IO-Link Safety Master moduler med 
en, to eller fire masterporte vil i fremtiden 
betyde endnu større besparelsespotentiale 
inden for sikkerhedsområdet, end hvad der i 
dag kan realiseres med ASi-5 sammen med 
IO-Link standardmoduler.

André Hartmann,  
salgschef for Tyskland  
hos Bihl+Wiedemann

Interview med André Hartmann, salgschef for Tyskland hos Bihl+Wiedemann

IO-Link står for den effektive punkt-til-punkt-forbindelse mellem intelligente 
og kommunikationsdygtige sensorer og aktuatorer. AS-Interface er verdens fø-
rende feltbus-standard til det første niveau inden for automatisering. Med ASi-
5 er der nu en ideel feltbus for IO-Link-enheder til den digitaliserede, smarte 
fabrik. André Hartmann, salgschef for Tyskland hos Bihl+Wiedemann, bedøm-
mer markedssuccesen for den nye fieldbus-generation.

Nu kører AS-i 5Nu kører AS-i 5

ASi MASTER NEWS: På Bihl+Wiedemanns 
stand på fagmessen SPS 2019 var ASi-5 i 
fokus, hvilket var den ideelle måde til at se, 
hvordan den nye teknologi bliver modtaget på 
markedet. Hvordan reagerede markedet så 
efter din mening?

André Hartmann: Overvældende godt: SPS 
2019 var den bedste messe nogensinde for 

Bihl+Wiedemann. En fuld stand hver dag, 
over 50 procent flere besøgende samt en 
mangfoldighed af nye kundekontakter. Driv-
kraften var klart ASi-5. De besøgende på 
messen tog sig god tid til at sætte sig ind i 
fordelene ved den nye ASi-teknologi. Nogle af 
dem fulgte op med meget specifikke projek-
ter og begyndte kort efter messen at bygge 
testmaskiner med vores ASi-5-komponenter.

ASi MASTER NEWS: Høj hastighed, stor 
databredde, billige komponenter, reduceret 
kabling, integration af intelligente sensorer 
- ASi-5 står for alt dette. Hvad var det mest 
spændende for de besøgende på messen?
André Hartmann: Det var helt klart den in-
telligente forbindelse af IO-Link-enheder via 
ASi-5 - specifikt den meget enklere kabling 
og de deraf følgende omkostningsbesparel-
ser. Men også vores brede og fintmaskede 
ASi-5 / IO-Link-portefølje med en, to og fire 
IO-Link-master porte er overbevisende, idet 
dette gør det økonomisk attraktivt at imple-
mentere ASi-5 i projekter på en målrettet og 
praktisk måde Dette gælder ikke kun nye ma-
skinkoncepter, der er designet med henblik 
på Industrie 4.0, idet også slutkunderne har 
set lyset. En af dem er allerede ved at kon-
vertere et eksisterende ASi-3-system til ASi-
5, fordi man ønsker at integrere intelligente 
sensorer og gøre sine maskiner egnede til 
Industrie 4.0.

ASi MASTER NEWS: I hvilken udstrækning 
viser dette sig i specielle ASi-5 applikationer 
eller anvendelsesområder? Eller for at sige 
det på en anden måde, hvem har brug for 
ASi-5, og hvem behøver ikke at beskæftige 
sig med det?

André Hartmann:  Konceptuelt blev ASi-5 
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24 V ASi-5 / ASi-3 Fieldbus 
Gateways

Startsæt ASi-5 / IO-Link

ASi-5-motormodul, IP67, M12
til SEW MOVIMOT®, 1M/4E/2S (BWU4068)

ASi-5-motormodul, IP67, M12
til Interroll EC5000, 2M/4E (BWU4212)

✓ Ny: 24 V ASi-5 / ASi-3 POWERLINK Gateway (BWU4016)
✓ Kompatibel med eksisterende netværk
✓ 1,27 ms cyklustid for op til 384 ind- og 384 udgangsbits
✓ Integreret webserver, OPC UA-server
✓  Også tilgængelig for: PROFINET (BWU3847), EtherNet / IP 

(BWU3849) & EtherCAT (BWU3854)

✓ Sæt bestående af:
 -  24 Volt ASi-5 / ASi-3 PROFINET Gateway (BWU3847) eller 24 Volt 

ASi-5 / ASi-3 EtherNet / IP + Modbus TCP Gateway (BWU3849), 
også Gateways til andre feltbussystemer, der kan vælges

 -  ASi-5 Slave / IO-Link Master med 4 porte, IP67, M12 (BWU4067)
 -  ASi Substructure Module i IP67, 45 mm (BWU2349)
 -  Bihl+Wiedemann softwarepakke til konfi guration, diagnose og 

idriftsættelse (BW2902)

✓  Startsæt leveres fuldstændigt samlet og kablet i en praktisk taske
✓  Omkostningseffektiv version til at starte med ASi-5
✓  Tilstrækkelig plads til installation af dine egne IO-Link sensorer

✓  Styring af 2 x 48 V Interroll EC5000 motoriserede ruller med 20 W / 
35 W / 50 W

✓  Cyklisk skrivning af hastighed på 1,27 ms
✓  4 digitale indgange til tilslutning af sensorer
✓  Indgangsspænding ud af ASi
✓  Motorspænding på 48 V ud af AUX
✓  Intern linjesikring med, separat for hver motor

✓  Styring af 1 x SEW MOVIMOT® gearmotor med frekvensomformer 
pr. modul

✓  Cyklisk skrivning af hastighed, ramper osv.
✓  4 digitale indgange til tilslutning af sensorer
✓  2 digitale udgange
✓  Indgangsspænding ud af ASi
✓  Udgangsspænding ud af AUX (24 V ekstrastrøm)

Andre nye ASi-5 / ASi-3 Fieldbus Gateways
✓  ASi-5 Master og ASi-3 Master i én enhed
✓  Integreret webserver til enkel diagnostik / fjernvedligehold
✓  OPC UA-server som interface til OPC UA-kommunikation
✓  Chipkort til lagring af konfi gurationsdata
✓  Kan erstatte ASi-3 Master / Gateways uden ny programmering

✓ Enkel parameterindstilling af de tilsluttede IO-Link-sensorer vha. B+W-softwarepakker
✓ På 1,27 ms er op til 4 x 16 bit brugerdata tilgængelige

Nyt ASi-5 Slave / IO-Link Master Module
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BWU3825
EtherNet/IP+
Modbus TCP

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

BWU3852 PROFINET ✓ – ✓ – – ✓

BWU3866
EtherNet/IP+
Modbus TCP

– ✓ ✓ ✓ ✓ –

BWU3991 EtherCAT – ✓ ✓ ✓ ✓ –

BWU3998 PROFINET – ✓ ✓ ✓ – –

BWU4000 PROFINET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –
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BWU3819
ASi-5 Slave / 

IO-Link Master, 4 Ports
4 4 – Profi le cable 4 x M12 socket (5-pin) IP67

BWU3899
ASi-5 Slave / 

IO-Link Master, 4 Ports
4 4 – M12 4 x M12 socket (5-pin) IP67

BWU3897
ASi-5 Slave / 

IO-Link Master, 4 Ports
4 2 2 M12 4 x M12 socket (5-pin) IP67

AS-INTERFACE UDVIKLING



18 19

Nye ASi-5 digitale moduler

Nye aktive distributører ASi

Andre nye ASi motormoduler:

BWU3907
✓ ASi-3-motormodul til Volta 24 BLDC-drev, 
IP67, M12/M8, 1I ✓ Styrer 1 x Volta 24 
BLDC-motor med ekstern kommutering ✓ 1 
digital indgang ✓ 1 AB Slave ✓ Indgangs-
spænding ud af AUX ✓ Motorspænding ud af 
AUX ✓ Tilslutning af periferi via 1 x M12 ka-
belstik (lige, 8-polet) og 1 x M8 kabelstik (lige, 
4-polet), kabellængde begge 1 m ✓ Tilslut-
ning af ASi ved hjælp af profi lkabel ✓ Specielt 
fl ade dimensioner, kan installeres i kabelkanal 
✓ Beskyttelsesgrad IP67

BWU3628
✓ Aktiv distributør ASi-3, IP67, M12, 2I/2O ✓ 
Motormodul til styring af Lenze Smart Motors 
✓ 2 digitale indgange ✓ 2 digitale udgange 
✓ 1 AB Slave ✓ Ind- og udgangsspænding 
ud af AUX ✓ Tilslutning af periferi via 1 x 
M12-kabelstik (lige, 5-polet) ✓ Y-ledninger 
(indgange), rundt kabel / forbindelseslednin-
ger (udgange) ✓ Tilslutning af ASi ved hjælp 
af profi lkabel ✓ Specielt fl ade dimensioner, 
kan installeres i kabelkanal ✓ Beskyttelses-
grad IP67

BWU3783
✓ Aktiv distributør ASi-3, IP67, 4I / 3O ✓ 
Motormodul til styring af 1 x Lenze Smart 
Motor ✓ 4 digitale indgange ✓ 3 digitale 
udgange ✓ 1 AB Slave ✓ Ind- og udgangs-
spænding ud af AUX ✓ Tilslutning af periferi 

via 4 x M12-kabelstik (højre vinkel, 5-polet) 
✓ Tilslutning af ASi ved hjælp af profi lkabel 
✓ Specielt fl ade dimensioner, kan installeres i 
kabelkanal ✓ Beskyttelsesgrad IP67

BWU4205
✓ ASi-3-motormodul til 24 V motoriserede 
ruller, IP67, M12, 2I / 2M ✓ Betjener 2 x 24 
V Interroll EC5000 motoriserede ruller (20 W 
/ 35 W) ✓ 4 digitale indgange ✓ 2 digitale 
udgange, 2 analoge udgange ✓ 1 AB Slave 
✓ Indgangsspænding ud af ASi ✓ Udgangs-
spænding ud af AUX ✓ Tilslutning af periferi 
via 4 x M12-stik (5-polet) ✓ Tilslutning af ASi 
ved hjælp af profi lkabel ✓ Intern linjesikring, 
separat for hver motor 4,5 A (langsomt ud-
slag) ✓ Beskyttelsesgrad IP67

ASi Lyskontakt Modul (BW3478)
✓ ASi Lyskontakt Modul, oplyst (hvid / blå ✓ 
1 x belyst knap (blå) ✓ 1 x belyst drejekontakt 
(hvid), øjeblikkelig kontaktfunktion (2 x 40 ° 
som NO-kontakt) ✓ Med monteringsklemme 
✓ Tilslutning af ASi vha. M12-stik ✓ 1 AB 
Slave ✓ Beskyttelsesgrad IP54

ASi-5 Tæller Modul, IP67, M12
✓ 4 x tællerindgange ✓ 4 x M12-stik ✓ Im-
pulstæller ✓ Tællerfrekvens maks. 250 kHz 
✓ Indgangsspænding ud af ASi ✓ Tilslutning 
af periferi via 4 x M12-stik (5-polet) ✓ Tilslut-
ning af ASi vha. M12 ✓ 1 ASi-5-slave

✓  Specielt fl ade dimensioner (19 eller 35 mm dyb), kan installeres i kabelkanal
✓  Tilpasset tilslutning af periferi er integreret
✓  Enkel parameterindstilling ved hjælp af B+W-softwarepakker

✓ Høj I/O - densitet
✓ Lave faste omkostninger
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BWU3894 ASi-5 Digital Output Module – 8 Single – AUX
Profi le 
cable

8 x M12 socket 
(5-pin)

IP67

BWU4193 ASi-5 Digital I/O Module 8 8 Y ASi AUX M12
8 x M12 socket 

(5-pin)
IP67

BWU4194 ASi-5 Digital Input Module 16 – Y ASi – M12
8 x M12 socket 

(5-pin)
IP67

BWU4195 ASi-5 Digital Input Module 8 – Single ASi – M12
8 x M12 socket 

(5-pin)
IP67

BWU4196 ASi-5 Digital Input Module 16 – Y AUX – M12
8 x M12 socket 

(5-pin)
IP67

BWU4207 ASi-5 Digital I/O Module 8 8 Y AUX AUX
Profi le 
cable

8 x M12 socket 
(5-pin)

IP67
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BWU4083
Active Distributor 

ASi-5 for controlling 
RGB lights over ASi

35 mm –
1 x RGB 

(3 x PWM)
–

out of 
AUX

Profi le 
cable

1 x M12 cable socket 
(straight, 4-pin)

IP67

BWU3785

ASi Active Distributor 
for connecting Banner 

K50 Pro Stacklight 
to ASi

35 mm
3 x 

digital
4 x 

digital
out of 
AUX

out of 
AUX

Profi le 
cable

2 x M12 cable socket 
(straight, 5-pin)

IP67

BWU4087

ASi Active Distributor 
for connecting Banner 

K50 Pro multicolor 
indicator to ASi

19 mm –
4 x 

digital
–

out of 
AUX

Profi le 
cable

1 x M12 cable socket 
(straight, 5-pin)

IP67
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