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AS-INTERFACE TEKNIK

struktion samt fortskridandet av intelligenta 
sensorer och ställdon har behovet av en 
eff ektivare infrastruktur vuxit inom många 
områden. Mer hastighet och större data-
bredd har därför varit elementära utveck-
lingsmål för ASi-5. Efter knappt tre år på 
marknaden visar sig den nya generationen 
av AS-Interface i sin prestanda täcka kra-
ven på nätverksintegration av de allra fl esta 
fältenheterna. 

Därmed utgör ASi-5 alltid ett verkligt al-
ternativ till Ethernetlösningar där dessa är 
för besvärliga och för dyra. Dessutom är de 
ofta överdimensionerade för större delen av 
fältenheterna när det gäller överföringspre-
standa – om inte just extremt många data 
vid enskilda ställen i fältet måste överfö-
ras, till exempel i samband med en HMI 

eller en kamera. Jämförelsen med kanoner 
som man skjuter sparvar med tränger sig 
formligen på. Naturligtvis arbetas det även 
mycket inom Ethernetområdet i riktning 
mot billigare alternativ, men när luckan 
mellan styrnings- och fältnivån ska slutas 
även produkttekniskt så att en genomgå-
ende Ethernetanslutning ska kunna skapas 
är för närvarande ännu en öppen fråga.

ASi-5: Vänta inte, starta nu!

Med ASi-5 däremot är så mycket möjligt re-
dan nu, särskilt som tekniken sedan länge 
har vuxit ur barnskorna och redan testats 
intensivt på fältet. Inom fl era applikationer 
har den hävdat sig som ett tillförlitligt al-
ternativ till Ethernet – vilket visas av fl era 
praktikexempel från intralogistiken. Lager- 

Innovationer kommer alltid bäst till sin rätt 
när de eliminerar tidigare begränsningar, 
skapar ett nytt värde, förenklar saker utan 
kompromisser eller sänker kostnader – el-
ler allt detta på en gång. Och när de är till-
gängliga – så som hos ASi-5, fältbusstek-
niken för den undre automatiseringsnivån. 
Bihl+Wiedemann ensamt erbjuder redan 
mer än 70 ASi-5-produkter – från ASi-5/
ASi-3-gateways för ett fl ertal fältbussmiljöer 
via självkonfi gurerande digitala I/O-moduler 
till en 1-ports IO-Link-master. Ett brett, fi nt 
nivåindelat sortiment som möjliggör perfekta 
och hållbara automatiseringslösningar.

ASi-5: Nutid i stället för 
framtidsmusik

Senast med Industrie 4.0, början av digitali-
seringen inom maskin- och anläggningskon-

Ingen lust längre till dyra nätverkskomponenter med egen Ethernetanslutning?
Ingen tid för omfattande planering av Ethernetförbindelsen, ännu mer omfattande 
kabeldragning och samtidigt kanske tillhandahålla portar kostnadsfritt? Inga argu-
ment för dyra, förkonfektionerade kablar, stickkontakter och switchar när det ändå 
går bra utan – nyckelord: märkbart lägre materialkostnader? Inget behov av kompli-
cerade idrifttagningar eller för korta beställda M12-kablar på byggplatsen? Vill du i 
stället hellre ha prisvärda fältmoduler som vid fritt val av topologi kan kabelanslutas 
enkelt, snabbt och kostnadseff ektivt, som är tillgängliga och som genom sin design 
säkerställer en felfri montering? Då har du med ASi-5 kommit helt rätt.

ASI-5: DET TRÄFFSÄKRA
ALTERNATIVET TILL 
ETHERNET PÅ FÄLTNIVÅN

Ta poäng nu:



och materialfl ödesteknik, transportörs- och 
sorteringssystem, skyttelsystem, kommis-
sioneringssystem, hyllhanteringssystem, 
AGV- och kranteknik – anläggningar, ma-
skiner och system som dessa, som tidigare 
till exempel inte klarade sig utan PROFI-
NET, kan nu enkelt utrustas med ASi-5. De 
har redan idag fördel av en slank, lätt och 
eff ektiv infrastruktur för datatrafi ken och 
energiförsörjningen i nätverket, som vid 
behov kan anpassas utan stort besvär och 
fl exibelt till nya krav. Och det utan kompro-
misser: De funktioner och det diagnosdjup 
som är välkända från Ethernet är tillgängli-
ga hos ASi-5 i likvärdig omfattning.

Huvudorsaken generellt till segertåget för 
ASi var och är den enkla kabeldragningen – 
utan stickkontakter, utan förkonfektionera-
de kablar, utan speciellt planeringsuppbåd 
i förväg, utan omfattande logistik i lagret 
och på byggplatsen. ASi-kabeln levereras 
på rulle och kan kapas så att den passar. 
Därigenom undviks onödiga kabelsträck-
or. Modulerna ansluts med genomträng-
ningsteknik – lodrätt styrda nålar tränger 
in i profi lkabeln och säkerställer därmed en 
maximalt säker kontakt. Extra stickförbind-
ningar? Extra switchar? Ingetdera! Enklare, 
fl exiblare och kostnadseff ektivare går det 
knappast.

Vad exakt kan alltså ASi-5, vad kan 
den bättre än...

… idag tillgängliga Ethernetlösningar på 
fältnivån? En hel del. Så betjänar en webb-
server – integrerad i gatewayen – upp till 
två ASi-kretsar samtidigt med vardera upp 
till 96 ASi-moduler, till vilka å sin sida oli-
ka kringenheter, som t.ex. IO-Link-enheter, 
sensorer, ställdon, ventiler eller driven-
heter, kan anslutas. Medan hos Ethernet 
var och en av dessa nätverkskomponenter 
behöver var sin fältbussanslutning räcker 
det hos ASi-5 ned en enda anslutning, en 
enda IP-adress, en enda IP-konfi guration. 
Dessutom klarar sig de anslutna deltagar-
na utan dyr elektronik för ett integrerat 
Ethernetgränssnitt, vilket i regel gör dem 
märkbart billigare. Allt detta ger enorma 
inbesparingar för maskinvara och idrifttag-
ning – särskilt som ASi-5 på programva-
rusidan även erbjuder funktioner som en 
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Storleksjämförelse: fältbussmodul kontra ASi-5-modul (med 8 portar vardera)

I jämförelse med Ethernetbaserade fältbussmoduler är jämförbara ASi-5-moduler
tack vare genomträngningstekniken inte bara billigare utan även märkbart kompaktare.

AS-INTERFACE TEKNIK



automatisk konfi gurering, en automatisk 
enhetsidentifi ering, en översikt över alla 
enheter i fältbussen samt di� erentierade 
diagnosmöjligheter med tydliga vägled-
ningar. Under driften garanterar därmed 
det snabba, redundanta datautbytet med 
fältenheterna en robust maskinprestanda.

Säker anslutningsbarhet till ”värl-
den ovanför”

Som kabelanslutningssystem och gräns-
snitt för den understa fältnivån är ASi-5 väl 
oslagbar och erbjuder en global standardi-
sering även till ”världen ovanför” – alltså till 

världen av minnesprogrammerbara
automatiseringssystem och därmed även 
till gängse fältbussmiljöer som PROFINET, 
EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK el-
ler Sercos. Därutöver ombord som direkt 
MES-ERP-gränssnitt – exempelvis för pro-
duktionsplanering eller Condition Monito-
ring via molnapplikationer – är kommunika-
tions- och gränssnittsstandarden OPC UA. 
Den är såväl tillverkar- som plattformso-
beroende, kan mycket väl kombineras och 
drivas med de nämnda fältbussarna och 
har den extra fördelen att stödja omfångsri-
ka säkerhetsmekanismer. Därmed erbjud-
er ASi-5 med ASi-5/ASi-3-gateways från 
Bihl+Wiedemann heltäckande datasäker-
het utåt. Till detta kommer såväl funktionell 
som passiv säkerhet upp till SIL3 och PLe – 
alltså för skydd av personer i anläggningen.

ASi-5 i praktiken: pallastare

Det intressanta är att ASi-5 nu träder fram i 
applikationer som hittills – i brist på lämpliga 
alternativ – varit en Ethernet-domän. Varför 
det är så har du läst till hit. Att det är så 
visar exemplet med en pallastare som är 
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ASi-5-lösningar från Bihl+Wiedemann: 
Genomgående från sensorn till ”världen ovanför”

ASi-5 IO-LinkEthernet

Gateway

ASi-5-modul med 
IO-Link-master

IO-Link-
enhet

OPC UA

ERP/
Webserver

PLC

Pallyftare: Skräddarsydd lösning med ASi kontra lösningsalternativ via Ethernet

ASi Safety-
modul

KOPPLINGSSKÅP

PSU PLC Gateway

6 x 16 I/O IO-Link-
master

2 x 16 I/O

Safety I/OKOPPLINGSSKÅP

PSU

T-koppling

PLC Switch

IO-Link
Master

6 x 16 I/O 2 x 16 I/O

ASi

Ethernet
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utrustad med ASi-5. Inbyggda i maskinen 
är sammanlagt 92 digitala sensorsignaler 
för identifi ering av objekt, en IO-Link-ventilö 
med 24 ventiler, nio rullbansdrivningar, ett 
säkerhetsljusgaller, två NÖDSTOPP-knap-
par, två IO-Link-signallampor och en 
IO-Link-höjdavkänningssensor. För att 
koppla samman dessa enheter via Ethernet 
skulle det behövas åtminstone följande fält-
moduler – var och en med separat Ether-
netgränssnitt: en Ethernet IO-Link-master 
med åtta portar, åtta Ethernet-I/O-moduler 
och en Ethernet Safety-modul med 8 por-
tar med långa kablar till ljusgallret och till de 
två NÖDSTOPP-knapparna. För maskinkon-
struktören skulle det därmed uppstå kostna-
der inte bara för 10 ofta överdimensionerade 
moduler, utan även för 10 individuella Ether-
netanslutningar – varvid en del Safety-por-
tar och IO-Link-portar skulle stå oanvända. 
Vidare skulle idrifttagaren tvingas arbeta 
med olika tillverkarspecifi ka verktyg – en yt-
terligare svårighet som kräver motsvarande 
knowhow.

ASi-5 däremot behöver inga separata tillk-
opplingar av modulerna – hela applikatio-
nens Ethernetanslutning sker via ett enda 
gränssnitt i ASi-5/ASi-3-fältbussgateway-
en. Komponenterna är dessutom billigare 
och kan installeras med märkbart mindre 
kabeldragningsuppbåd. Slutligen blir även 
idrifttagningen väsentligt enklare – exem-
pelvis eftersom endast en IP-adress behö-
ver konfi gureras och programpaketet från 
Bihl+Wiedemann automatiskt övertar olika 
funktioner vid konfi gureringen av nätver-
ket. Följaktligen har pallyftaren utrustats 
med en ASi-5/ASi-3-fältbussgateway med 
integrerad säkerhetsmonitor, åtta ASi-5 
I/O-moduler, två ASi-Safety-moduler samt 
en ASi-5-modul med fyra integrerade 
IO-Link-masterportar. Alla dessa enheter 
har enkelt anslutits till ASi-profi lkabeln med 
genomträngningsteknik. Inga speciella ka-
blar eller dyra T-stycken var nödvändiga. 
Därmed sparades även här kostnader in i 
avsevärd omfattning. 

Ethernet på fältet? Med ASi-5 från 
Bihl+Wiedemann går det smidigare!

Den presenterade applikationen bevi-
sar: Det breda produktsortimentet från 

Bihl+Wiedemann erbjuder redan idag 
möjligheten att ersätta fl era Ethernetmo-
duler på fältnivån med ASi-5 utan förlust 
av funktioner eller säkerhet. Till det bi-
drar också de nya, självkonfi gurerande 
ASi-5 I/O-modulerna med den för ASi-5 
typiska korta cykeltiden och de kanalspe-
cifi ka diagnosmöjligheterna, som tekniskt 
är på samma nivå som Ethernet- eller 
IO-Link-lösningar men erbjuder fördelen av 
en väsentligt enklare och billigare kabeld-
ragning. Likaså ASi-5-modulerna med in-
tegrerad IO-Link-master: De är kompakta, 
fi nt nivåindelade efter antalet portar och 
därmed i regel billigare i anskaff ning än 
Ethernetbaserade moduler. Och slutligen 
kan även Industrie 4.0-teman realiseras 
lättare och smidigare med ASi-5. Å ena 
sidan var nämligen den eff ektiva integra-
tionen av IO-Link-enheter redan från början 
en central beståndsdel av utvecklingen av 
ASi-5. Å andra sidan är med OPC UA-ser-
vern, som Bihl+Wiedemann har integrerat 
i sina ASi-5/ASi-3 fältbussgateways, även 
ett hållbart gränssnitt till IT-nivån med som 
standard. Det är alltså dags att sätta nytt 
fokus – och nu starta målinriktat med ASi-
5!
Ethernet im Feld? Mit ASi-5 von
Bihl+Wiedemann geht es smarter!

Die vorgestellte Applikation belegt: Das 
breite Produktportfolio von Bihl+Wiedemann 
bietet schon heute die Möglichkeit, viele 

Ethernetmodule in der Feldebene ohne Funk-
tions- oder Sicherheitseinbußen durch ASi-5 
zu ersetzen. Dazu tragen auch die neuen, 
selbstkonfi gurierenden ASi-5 E/A Module 
mit der für ASi-5 typischen kurzen Zykluszeit 
und den kanalspezifi schen Diagnosemöglich-
keiten bei, die technisch auf Augenhöhe mit 
Ethernet- oder IO-Link Lösungen sind, aber 
den Vorteil einer wesentlich einfacheren und 
günstigeren Verdrahtung bieten. Ebenso die 
ASi-5 Module mit integriertem IO-Link Mas-
ter: Sie sind kompakt, fein abgestuft in der 
Anzahl der Ports und damit in der Regel gün-
stiger in der Anschaff ung als ethernetbasierte 
Module. Und schließlich sind auch Industrie 
4.0 Themen mit ASi-5 oft leichter und smarter 
realisierbar. Denn zum einen war die effi  ziente 
Einbindung von IO-Link Devices von Anfang 
an zentraler Bestandteil bei der Entwicklung 
von ASi-5. Zum anderen ist mit dem OPC 
UA Server, den Bihl+Wiedemann in seine 
ASi-5/ASi-3 Feldbus Gateways integriert hat, 
auch eine zukunftssichere Schnittstelle in die 
IT-Ebene standardmäßig mit an Bord.

Es ist also an der Zeit, den Fokus neu 
zu setzen – und jetzt mit ASi-5 zielgenau 
durchzustarten!

ASi: Genomträngningsteknik och profi lkabel 
i stället för stickförbindningar och förkonfektionerade kablar

AS-INTERFACE TECHNOLOGIE
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AS-INTERFACE SAFETY

Lägre komplexitet, avsevärda kostnadsfördelar och knowhow i funktionell sä-
kerhetsteknik – allt detta talar för Safety-lösningar från Bihl+Wiedemann. Med 
den passiva säkerheten kompletterar nu företaget från Mannheim sitt Safe-
ty-utbud med ytterligare ett verktyg – med möjlighet att med SIL3 och PLe 
garantera de högsta säkerhetsstandarderna.

PASSIV SÄKERHET UPP 
TILL SIL3/PLE: GODA 
SKÄL ATT BLI AKTIV!

BWU3064
BWU3490 

BWU4725

Passiv säker frånkoppling

24 V AUX (säkert kopplat)

24 V AUX
(säkert kopplat)

24 V AUX 
(okopplat)

Initiatorer
· försörjs från ASi
· signaler bibehålls 
  vid avstängning

Drivningar
· försörjs från 24 V AUX
· frånkopplas säkert

Frekvensomvandlare

Gateway

NÖDSTOPP
Kontaktutvidgning

24 V AUX (okopplat)

Aktivering 
via säker 
utgång

KOPPLINGSSKÅP

Rundkabel med
M12-anslutning

Tillämpningsalternativ för passiv säkerhet
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Gateway

NÖDSTOPPKontaktutvidgning

24 V AUX (okopplat)

Aktivering 
via säker 
utgång

KOPPLINGSSKÅP

Rundkabel med
M12-anslutning

Säkerhetsteknik 



Funktionell säkerhet i samband med klas-
siska, Ethernetbaserade fältbusslösningar 
betyder ur styrnings- och kabelanslut-
ningsteknisk synpunkt att kabelansluta 
varje enskilt ställdon via förkonfektionera-
de anslutningskablar och ge den en egen 
säker utgång. Det kan exempelvis reali-
seras med ASi Safety-gateways och Safe 
Link från Bihl+Wiedemann, varmed näs-
tan 2000 Safety-signaler kan kopplas sä-
kert med varandra via Ethernet. Fördelen 
som dessa lösningar erbjuder är uppen-
bar: maximal flexibilitet inom hela den sä-
kerhetsinriktade topologin, eftersom varje 
ställdon kan stängas av separat. Men är 
det verkligen nödvändigt med denna in-
dividuella spänningsfrånkoppling av varje 
enskild motorrulle på en transportsträcka 
eller varje enskilt manöverdon för en för-
packningsmaskin? 
Räcker det kanske inte att i nödfall helt 
enkelt stänga av hela grupper av ställdon 
samtidigt? Och vad händer då med kom-
munikationen till ställdonet när det stängs 
av säkerhetsinriktat via Ethernet? Just 
det: I så fall är den datatekniska förbindel-
sen död – ingen aktivering eller avläsning 
av modulerna, ingen diagnos eller kvali-
ficerad felåterkoppling är längre möjlig. 
Allt annat än Industrie 4.0-anpassat och 
inte heller i enlighet med digitaliserade 
IT-strukturer hos hållbara maskinkoncept. 
Därutöver är beslutsfattarna säkert mindre 
begeistrade av de mindre värdeskapande, 
högre maskinvaru- och kabelanslutnings-
kostnaderna för en direkt fältbussintegra-
tion av varje enskilt ställdon.

Ifrågasätta och optimera 
säkerhetskoncept

Det är ingalunda tillbörligt att schablon-
mässigt kritisera individuell säkerhetsin-
riktad frånkoppling av enskilda ställdon –  
i många scenarier, oavsett om i Ether-
net- eller ASi-nätverket, kan den enskilda 
avstängningen vara den bästa lösningen –  
till exempel för att uppfylla säkerhetste-
kniska standarder och maskinsäkerhet. 
Det vet även Safety-experterna från 
Bihl+Wiedemann av egen erfarenhet. Men 
allt fler maskin- och systemkonstruktörer 
ifrågasätter numera sina säkerhetskon-
cept: De inser att den maximala flexibilitet 

som erbjuds av individuella säkra utgångar 
inte alltid är nödvändig – till exempel när 
hela grupper av ställdon av process- eller 
maskintekniska skäl ändå måste stängas 
av säkert på samma gång. 

Passiv säkerhet: Standarder kräver 
att tvärkopplingar utesluts

Passiv säkerhet förutsätter att energiför-
sörjningen för kommunikation och sen-
sorik måste löpa galvaniskt åtskilt från 
ställdonens försörjning. Härigenom ska 
en tvärkoppling eller allmänt feluteslut-
ningen mellan hjälpenergin för ställdonen 
(AUX) och den externa potentialen – ener-
giförsörjningen via ASi – förhindras, så 

att strömfrånkopplingen av en drivlina 
är garanterad i fall av frånkoppling. I de 
flesta standardkabeldragningar där M12-
rundkablar används är detta inte fallet. På 
grundval av maskindirektivet 2006/42/EG 
specificeras och föreskrivs detta närmare 
i säkerhetsstandarderna EN ISO 13849-1 
och EN 62061. Det betyder samtidigt att 
bara en enda, icke passivt säker modul i 
topologin leder till att totalsystemet i sin 
helhet inte uppvisar någon passivt säker 
struktur – den svagaste länken definierar 
även inom säkerhetstekniken en kedjas 
styrka. Beroende av applikation kan man 
visserligen genom ett noggrant säker-
hetsövervägande av hela den relevanta 
kabelsträckan i princip påvisa att alla fall 

AS-INTERFACE SAFETY
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24 V (kopplat AUX)

Användning av olika AUX-potentialer inom en anläggning

24 V (okopplat AUX)

24 V (kopplat AUX)
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AS-INTERFACE SAFETY

PLC

24 V (kopplat)

24 V (okopplat)

Kommunikation och sensorförsörjning i fall av frånkoppling av AUX hos ASi och hos Ethernetbaserade system

24 V (kopplat)

24 V (okopplat)

PLC
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av fel alltid för till ett säkert tillstånd – ett 
sådant samlat övervägande innebär dock 
eventuellt ett betydande resursuppbåd. 
Onödigt uppbåd, eftersom det kan gå en-
klare och samtidigt elegantare – med ASi 
och de för passiv säkerhet lämpade pro-
dukterna från Bihl+Wiedemann.

Passiv säkerhetsteknik med ASi – 
det perfekta alternativet

Idén med passiv säkerhetsteknik med ASi 
bygger på att å ena sidan varje anslutet 
ställdon kan aktiveras och stängas av 
via sin egen icke säkra utgång och att å 
andra sidan hela grupper av ställdon vid 
behov kan kopplas spänningsfria med en 
enda säker utgång. Som globalt standar-
diserad fältbuss för automationens första 
nivå är ASi idealisk för detta, eftersom ka-
belanslutningskonceptet för ASi inte bara 
är särskilt ekonomiskt – i jämförelse med 
den vanliga fältbussanslutningstekniken 
ger det kostnadsfördelar på upp till 68 
procent. Utan även för att den gula ASi-
profilkabeln för styrsignaler och energi 
upp till 8 A kan dras separat från den svar-
ta AUX-profilkabeln för hjälpenergi upp till 
20 A. Därigenom sker den erforderliga 
galvaniska separeringen av energiförsörj-
ningen för kommunikation och sensorik 
”automatiskt” från energiförsörjningen 
för ställdonen. Inte heller om att iaktta 
Safety-standarderna behöver användaren 
hos Bihl-Wiedemann bekymra sig: Nästan 
alla företagets nya ASi-5-moduler, exem-
pelvis de med integrerad IO-Link-master, 
och många av ASi-3-modulerna uppfyller 
kraven för passiv säkerhet – vilket anges 
explicit i databladen för motsvarande pro-
dukter. 

Säkerheten är den rätta, …

Med hjälp av modulerna från 
Bihl+Wiedemann kan en passiv säkerhet 
upp till SIL3 och PLe uppnås. Om hjälp-
energin i den svarta profilkabeln stängs av 
så försörjs de anslutna ställdonen
inte längre och kan inte längre utföra nå-
gra farliga rörelser. De är ända oavbrutet 
nåbara – för via den gula profilkabeln 
kvarstår sensorikens och busskommuni-
kationens energiförsörjning och därmed 

även överföringen av signaler även vid 
frånkoppling, i motsats till hos många 
Ethernetbaserade lösningar. Därigenom 
förblir det möjligt att aktivera moduler – 
och ofta även den anslutna kringutrust-
ningen – och exempelvis avläsa diagno-
sinformation som kan ge upplysning om 
möjliga störningsorsaker.

... och även lönsamheten

Gul eller svart – ASi-profilkablar kan till-
verkas billigt som standardiserad ”me-
tervara” och tillhandahållas på rullar. De 
behöver inte vara förkonfektionerade som 
rundkablar för fältbussar och de behöver 
heller ingen särskild M12-anslutningste-
knik för sensorer eller ställdon – dessa 
ansluts enkelt och säkert med genom-
trängningsteknik till ASi-kablarna. Vidare 
transporterar den svarta AUX-kabeln med 
upp till 20 A betydligt mer hjälpenergi än 
typiska M12-rundkabellösningar. Mycket 
ström till låga ”genomledningskostnader” 
– idealiskt för motorer i transporttekni-
ken men även för integration av IO-Link-
lösningar. 

I stället för att behöva ”kosta på” var-
je enskilt ställdon en dyr säker utgång 

behövs för uppbyggnad av den passiva 
säkerheten på styrningssidan bara en sä-
kerhetsmonitor med lokala utgångar samt 
en kontaktutvidgningsmodul för att stänga 
av försörjningsspänningen centralt – ett ut 
kostnadssynpunkt betydligt gynnsammare 
alternativ. 

Säkerhetsteknik från en enda källa

Den passiva säkerhetstekniken från 
Bihl+Wiedemann är ett intressant an-
greppssätt för att realisera tekniskt och 
ekonomiskt effektiva Safety-lösningar där 
det passar – integrerbara i alla gängse 
styrningsvärldar. 
I många fall kan säkerhetstekniken så 
som företaget erbjuder den i sortimentet 
kompletteras på ett effektivt sätt, tack 
vare Safe Link även i mer komplexa appli-
kationer med säker koppling mellan flera 
gateways och övergripande säkerhets-
funktioner.

Passiv säkerhet – dags att fundera på det 
aktivt tillsammans med Bihl+Wiedemann!

passiv sicher nicht-passiv sicherpassiv sicher nicht-passiv sicher

passively safe non-passively safe

AS-INTERFACE SAFETY

En enda icke passivt säker 
modul vid AUX förhindrar 
en passivt säker struktur

passivt säker icke passivt säker
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Paul Werge, 
produktchef hos Bihl+Wiedemann.

Intervju med Paul Werge, produktchef hos Bihl+Wiedemann

Som pionjär vid införandet av ASi-5-tekniken blickar Bihl+Wiedemann tillbaka på nästan 

tre års produkt- och användarerfarenhet. Flera nya produkter, kontinuerliga förbättringar

och kompletteringar av funktioner, återkoppling från användare om deras användarerfa-

renhet och insikten om att ASi-5 idag mycket ofta är det effektivare alternativet till Ether-

netbaserade lösningar på fältet. Detta och mer därtill är ämnet för intervjun med Paul 

Werge, produktchef hos Bihl+Wiedemann.

Best Practice – ASi-5 Best Practice – ASi-5 
med Bihl+Wiedemann med Bihl+Wiedemann 

ASi MASTER NEWS: Hög hastighet, stor 
databredd, prisvärda komponenter, ett brett 
produktsortiment redan från början, redu-
cerat kabelanslutningsuppbåd, enkel inte-
gration av intelligent kringutrustning med 
IO-Link, Industrie 4.0-kommunikation via 
OPC UA – för allt detta står ASi-5-lösningar-
na från Bihl+Wiedemann. Vad av detta är ur 
kundsynpunkt de avgörande skälen för den 
nya ASi-generationens marknadsframgång? 
Och hur har ert sortiment utvecklats vidare 
med de verkliga användarerfarenheterna?

Paul Werge: Det beror på respektive an-
vändare. Det låga kabelanslutningsuppbådet 
med ASi är generellt ett viktigt argument, ef-
tersom det omedelbart sänker, och delvis till 
och med halverar, maskinvarukostnaderna 
och arbetsuppbådet för kabelanslutningen. 
Det gäller dock inte bara för ASi-5-lösningar 
utan även för ASi-3-installationer. Och då får 
man inte glömma att ASi-3 för vissa applika-
tioner är tekniskt fullt tillräcklig och dessut-
om den mer prisvärda lösningen. Avgörande 
är för många också möjligheten att utnyttja 
den höga hastigheten och databredden hos 
ASi-5 för att exempelvis integrera drivningar, 
IO-Link-enheter eller snabba räknarmodu-
ler utan att i fortsättningen behöva ansluta 
dem via dyra Ethernetlösningar. Användare 
som redan arbetar med ASi-3 var natur-

ligtvis begeistrade över våra nya ASi-5/ASi- 
3-gateways som förenar båda världarna 
utan att man behöver fundera särskilt på det. 
Samtidigt stöder bredden och djupet hos 
vårt ASi-5-sortiment även en partiell eller 
successiv utbyggnad av maskiner med den 
nya tekniken. För många är dessutom alter-
nativet att hos Bihl+Wiedemann även kunna 
integrera säkerhetstekniken – och det obero-

ende av applikationens storlek i den omfatt-
ning man just behöver den – en viktig fördel. 
Naturligtvis har talrika användarerfarenheter 
och kundönskemål influtit i våra produkter 
sedan lanseringen av ASi-5. Som exempel 
kan nämnas de självkonfigurerande I/O-mo-
dulerna för upp till 16 signaler, som gör det 
möjligt för användaren att märkbart reducera 
variantmångfalden. Eftersom dessa modu-
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ler inte behöver konfigureras utan fungerar 
genom plug-and-play utvecklas denna pro-
duktfamilj hos våra kunder just till en ”One 
size fits all”-lösning för prisvärda I/O:er. 
Parallellt med det har vi lagt upp ett 
”Bihl+Wiedemann‘s Choice”-sortiment för 
nya användare samt även för befintliga kun-
der. Detta urval består enbart av Best-Prac-
tice-produkter som förenar högsta möjliga 
grad av användarerfarenhet, finns i stort 
antal på lager och kan levereras omedelbart. 
Syftet bakom detta är att tydligt framhäva 
respektive kundfördel ur synpunkten för to-
talsystemet AS-Interface och därmed göra 
det så enkelt som möjligt för kunden att göra 
det bästa valet för sig och sin anläggning. 
I förbigående kan nämnas att vi även var i 
stånd att genom den producerade mängden 
kalkylera dessa prioriterade moduler med 
en något vassare penna, så att i synnerhet 
standardapplikationer med produkter från 
Bihl+Wiedemann kan implementeras inte 
bara snabbare utan även billigare. 

ASi MASTER NEWS: I samband med Best 
Practice är naturligtvis vid sidan av det 
förenklade produktvalet även ämnet idrift-
tagning värt att nämna. Vilka förbättringar 
har ni kunnat uppnå här för att underlätta 
idrifttagningar eller projektering av ASi-app-
likationer?

Paul Werge: För att arbetet med ASi-5 ska 
göras så enkelt som möjligt för våra kunder 
flyter erfarenheter alltid in i motsvarande 
programvaruverktyg. Till exempel vidare-
utvecklas vår datorprogramvara med den 
integrerade maskinvarukatalogen och den 
elektroniska idrifttagningsassistenten konti-
nuerligt likaväl som vår diagnosprogramva-
ra. Samtidigt anpassas och förbättras hela 
tiden vår User-Experience-design för att 
generera en ännu mer positiv användarupp-
levelse. Så har Bihl+Wiedemann exempelvis 
kommenterat ”Dos and Don‘ts“ i en utförlig 
installationsguide på ett enkelt och åskådligt 
sätt – där har naturligtvis väldigt mycket er-
farenhet och expertis spelat in. Tillsammans 
med det tekniska stödet från våra interna 
experter garanterar detta en perfekt support 
från projekteringen till idrifttagningen. För 
att enkelt kunna integrera ASi-deltagare på 
platsen på fältet har vi utvecklat en ny ASi-5/
ASi-3-adresseringsenhet (se sidan 13). De-

AS-INTERFACE INTERVJU

signmålet bakom detta var: ”Keep it simple”. 
Användaren ska bara koncentrera sig på det 
väsentliga, nämligen tilldelningen av adres-
ser och deltagarnummer. Idrifttagningen 
som sådan går då automatiskt via vår da-
torprogramvara som bygger på en maskin-
varukatalog. Som komplement till detta har 
användaren även tillgång till en diagnospro-
gramvara. Denna används huvudsakligen för 
idrifttagningar och underhållsintervall och 
ger vid sidan av konkret felinformation även 
direkta lösningsförslag. Med den är såväl ett 
profylaktiskt felundvikande som en diagnos 
av konkreta fel i driften möjlig, varför den 
lämpar sig likaväl för frigivningsprocessen 
för en anläggning som för dennas enkla un-
derhåll. Att ta ASi i drift har alltså aldrig varit 
så enkelt som nu. 

ASi MASTER NEWS: Och i själva driften – 
hur står det där till med produktvården av 
den installerade maskinvaran och förbätt-
ringen av User Experience?

Paul Werge: Våra produkter lämnar alltid 
vår fabrik på teknikens aktuella nivå. Sedan 
vi förutom den teoretiska fasen även har 
samlat och omsatt många praktiska erfaren-
heter under de senaste knappt tre åren kan 
vi nu säga att våra ASi-5-produkter, särskilt 
ASi-5/ASi-3-gateways är genomtänkta och 
har befriats från sina ”barnsjukdomar”. Ge-
nom den löpande vidareutvecklingen uppstår 
dock med nödvändighet om och om igen ett 
tekniskt glapp mellan den aktuella produkt-
generationen och den bas som redan har 
installerats hos kunden. Därför tillhandahål-
ler vi inom ramen för den kontinuerliga pro-
duktvården funktionella förbättringar genom 
firmwareuppdateringar till alla kunder som 
redan har ASi-5 i bruk. De drar fördel av de 
erfarenheter som andra kunder, men även vi, 
har gjort vid hanteringen av våra produkter 
i vitt skilda applikationer. När vi alltså vida-
reutvecklar egenskaper och funktioner med 
en kund kan dessa sedan – var som helst 
i världen – användas även av andra använ-
dare om dessa okomplicerat uppdaterar sina 
enheter via vår datorprogramvara med en 
knapptryckning. Att sluta säkerhetsluckor är 
ytterligare en aspekt avseende firmwareupp-
dateringen, för i detta syfte tillhandahåller vi 
också alltid den nyaste krypteringstekniken 
med vilken säkerhetsriskerna kan minimeras.

ASi MASTER NEWS: Ämnet hållbarhet som 
vi just berörde förknippar många använda-
re med begrepp som Industrie 4.0, Smart 
Factory eller digitalisering. Med era ASi-5/
ASi-3-gateways är ni ju tack vare OPC UA 
väl rustade. 

Paul Werge: Det är en bra synpunkt. OPC 
UA som gränssnitt för direkt datautbyte från 
anläggningen till de högre IT-nivåerna med 
ERP- eller MES-funktionalitet eller uppåt till 
överst i molnet – med alla de nu och fram-
över möjliga applikationerna – det är för oss 
”State of the Art”-kommunikation för den 
industriella miljön. I de projekt där kunderna 
använder den integrerade OPC UA-servern 
för våra gateways har vi gjort mycket goda 
erfarenheter. Gränssnittet är globalt standar-
diserat och det är enkelt och intuitivt att an-
vända. Dataöverföringen sker parallellt med 
fältbussen och har tillgång till den senaste 
krypteringstekniken. Naturligtvis har vi möj-
lighet att om så önskas erbjuda även andra 
alternativ och lösningar, men för närvarande 
är det inte aktuellt – särskilt som OPC UA 
framöver torde bli kommunikationsstandar-
den för Industrie 4.0 och Sakernas internet 
inom industrin. 

ASi MASTER NEWS: Genomgående Best 
Practice och tekniskt i varje avseende en 
pionjär – så kan man väl sammanfatta det 
hela. Tack så mycket för samtalet.

Best Practice – ASi-5 Best Practice – ASi-5 
med Bihl+Wiedemann med Bihl+Wiedemann 
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Hos Schalke, i Bremer wohninvest 
Weser-Stadion, i LANXESS Arena i 
Köln och i Münchener Allianz-Arena 
fi ck deltagarna i Arena-Tour först 
kasta en blick bakom kulisserna och 
vädra stadionluft inom ramen för en 
guidad tur i stadion. Inom ramen för 
ASi-5-seminarierna fi ck de sedan 
en omfattande introduktion till den 
nya AS interface-standarden. I det 
sammanhanget användes konkre-
ta tillämpningsexempel som visade 
hur aktuella automatiseringsuppgifter kan 
lösas med ASi-5. Tillsammans med delta-
garna byggdes dessutom en applikation upp, 
med vilken enkel och prisvärd integration 
av IO-Link-enheter, anslutning av ASi-5 till 
PROFINET-världen och aktivering av rulldriv-

ningar och omvandlare. Här kunde varje del-
tagare även integrera sin egen IO-Link-enhet 
i applikationen och ta den i drift. Vid alla 
fyra arrangemangen var stämningen uttalat 
positiv – även avseende hygienåtgärderna. 
Seminarierna erbjöd många möjligheter till 

intensiv nätverksbildning med varandra och 
utbyte med föredragshållarna. Deltagarna 
uppgav därefter att de hade glatt sig åt att 
återigen ha upplevt ett närvaroseminarium.

Inget överträ� ar den direkta kontakten – just i speciella tider som dessa. Därför inte bara fortsätter Bihl+Wiedemann den 2020 
framgångsrikt startade Arena-Tour med ASi-5-närvaroseminarierna under 2021 utan utökar dem dessutom med ett andra semi-
narium över ämnet ”Praktiknära säkerhet”. Tillsammans med Lauer CE-Safety GmbH från Coesfeld visar Bihl+Wiedemann här hur 
säkerhetsanordningar enligt maskindirektivets (MD) krav kan implementeras.

Innehållet i de två kostnadsfria seminarierna under Arena-Tour 2021 i korthet:

Böblingen   Dortmund   Innsbruck (AT)   Stuttgart   Hamburg   München
Tider och anmälan på: www.bihl-wiedemann.de

I samarbete med

Seminarium:
Praktikorienterad säkerhetsteknik

✓ Säkerhetsrelevant programvaruframställning
✓ Validering av funktionssäkerheten
✓ Säker separering
✓ Enkel installation

Seminarium:
ASi-5 med IO-Link

✓ ASi-5-teknik
✓ Integration i PROFINET-världen
✓ Integration av IO-Link
✓ ASi Safety

Arena-Tour från Bihl+Wiedemann var ett av mycket få närvaroarrangemang som ägde rum under 
2020 – naturligtvis under strikt iakttagande av gällande hygienföreskrifter.

Arena-Tour 2021 utökad med seminariet ”Praktiknära säkerhetsteknik“

ARENA-TOUR 2020/2021:
FRAMGÅNGSRIKT NÄRVAROSEMINARIUM I CORONATIDER

GRATIS
ANMELDEN

ARENA-TOUR 2021

ASi-5 und IO-Link
Die neueste Innovationsstufe für Ihre Anlage

Praxisnahe Sicherheitstechnik
Nach Anforderungen der MRL umgesetzt4x

6x

In Kooperation mit 

Gratis-Workshops für Sie vor Ort



Alla de sex nya 30 V nätdelarna har opti-
merats för användning med ASi-5/ASi-3-
gateways från Bihl+Wiedemann och testats 
utförligt. Sådana störningar som typiskt före-
kommer hos nätdelar har i det sammanhang-
et reducerats till ett minimum i de områden 
som är relevanta för ASi-5 och ASi-3. Genom 
att datafrikopplingen har integrerats i våra 
ASi-5/ASi-3-gateways är de nya 30 V-nät-
delarna inte bara mer prisvärda än tidigare 
ASi-nätdelar utan även märkbart kompakta-

re. Eftersom de också kan ställas upp bred-
vid varandra kan värdefullt utrymme i kopp-
lingsskåpet sparas. Och slutligen kan också 
ström och spänning i energiförsörjningen 
av ASi-installationer kontrolleras varaktigt i 
kombination med ASi-5/ASi-3-gateways. 

De nya 30 V nätdelarna kan inte bara an-
vändas i blandade och rena ASi-5-appli-
kationer, de passar också bra till klassiska 
ASi-3-gateways med utrustningen ”1 nät-

del, 1 gateway för 2 ASi-kretsar”. Tidigare 
ASi-nätdelar fi nns fortfarande att få som 
”utbytesenheter” för befi ntliga applikationer, 
för utformning av en ny anläggning eller för 
genomgång av en befi ntlig maskin rekom-
menderar Bihl+Wiedemann dock byte till de 
nya 30 V nätdelarna i kombination med ASi-
5/ASi-3 fältbussgateways.
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ASi-5 OCH NYHETER FRÅN BIHL+WIEDEMANN

Ny 30 V nätdelsgeneration för ASi-5

Den nya ASi-5/ASi-3-handadresseringsenheten 
från Bihl+Wiedemann

Bihl+Wiedemann satsar framöver på en nyutvecklad 30 V nätdelsgeneration. Denna är utvecklad speciellt för ASi-5-kommunikation och lämpar 
sig därför också idealiskt för blandade ASi-5/ASi-3-applikationer.

Den nya produktfamiljen av 30 V nätdelar från Bihl+Wiedemann omfattar följande artiklar:

✓  Stöder ASi-moduler av alla generationer, inkl. ASi-5
✓  Optimerad för enkel adressering utan extra mobila enhe-

ter
✓  Enkel manövrering tack vare sex robusta knappar
✓  Modern OLED-färgdisplay
✓  Standard USB-C-anslutning för energiförsörjning och som 

datorgränssnitt
✓  Modern energiackumulator (Super-Caps) för snabb ladd-

ning och längre livslängd
 - Driftstid: 120 läs-/skrivförlopp med fulladdad Super-Cap
 -  Strömförsörjning: Super-Cap laddningstid för 70 moduler 

ca 10 minuter, fullt laddat på ca 30 minuter

AS-INTERFACE UTVECKLING

Ny 30 V nätdelsgeneration för ASi-5

Stöder ASi-moduler av alla generationer, inkl. ASi-5
Optimerad för enkel adressering utan extra mobila enhe-

Enkel manövrering tack vare sex robusta knappar

Standard USB-C-anslutning för energiförsörjning och som 

Modern energiackumulator (Super-Caps) för snabb ladd-

 - Driftstid: 120 läs-/skrivförlopp med fulladdad Super-Cap
 -  Strömförsörjning: Super-Cap laddningstid för 70 moduler 

ca 10 minuter, fullt laddat på ca 30 minuter
60 mm 35

mm

130 mm130 mm

i

30 V Netzteil, 4 A 30 V nätdel, 8 A 30 V nätdel, 16 A 30 V nätdel, 3 A

1-fasig, 100 
... 240 VAC   
(BW4218)

1-fasig, 100 ...
240 VAC (BW4219)
3-fasig, 400 ...
500 VAC (BW4220)

1-fasig, 100 ...
240 VAC (BW4221)
3-fasig, 400 ...
500 VAC (BW4222)

1-fasig, 100 ... 
240 VAC (BW4223)
UL Class 2-geeignet

Lämpad för 
UL Class 2

PC Powerbank
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Ett exempel på den maximala fl exibiliteten 
och kostnadseff ektiviteten hos ASi-5 i app-
likationer är de självkonfi gurerande I/O-mo-
dulerna från Bihl+Wiedemann, med vilka 
upp till 16 digitala signaler kan användas val-
fritt fördelade som in- eller utgångar. De två 
ASi-5-modulerna BWU4230 och BWU4231 
i IP67 har 16 I/O:er vardera. Beroende av 
tillämpningsfall är därmed upp till 16 digi-
tala in- eller utgångar möjliga, exempelvis i 
form av en anslutning av 12 avståndsgivare 
och fyra ventiler i en förpackningsmaskin. 
Användningsmöjligheterna sträcker sig från 
motoraktivering via signalering till manöver-
paneler. Modulerna behöver inte förkonfi gu-
reras och en ändring av användningen kan 

IP67 ASi-5 moduler
 - 8 x M12, 16I BWU3890

IP67 ASi-3 moduler
 - 2 x M12, 2I/2O, BWU3497
 - 4 x M12, 4I BWU2725
 - 8 x M12, 4I/4O BWU2810

IP20 ASi-5 moduler
 - 16I BWU3874

IP20 ASi-3 moduler
 - 4I BWU2723
 - 4I/4O BWU1938
 - 8I BWU2721
 - 8I/8O BWU2490

förverkligas utan extra programvara. En 
ytterligare fördel är de mångfaldiga diag-
nosmöjligheterna. Den kanalspecifi ka diag-
nosen gör det möjligt att vid varje anslutning
detektera en utgångskortslutning eller en 
överbelastning av sensorförsörjningen. Och 
via den cykliska återkopplingen kan status 
för inställda digitalutgångar avläsas, varige-
nom fel snabbt kan lokaliseras och åtgärdas.
Vid sidan av modulerna med 16 digitala 
signaler hör för närvarande även 8 I/O-
modulen BWU4232 i IP67 och 16 I/O-
modulen BWU3884 i IP20 till produktfa-
miljen av ASi-5 självkonfi gurerande I/O-
moduler. De kompletteras med BWU4727, 
en digital ASi-3-modul med självkonfi gure-

rande anslutningar i aktivfördelarhuset. Ge-
nom att fl era olika tillämpningar kan realise-
ras med en och samma modul förenklas inte 
bara reservdelshanteringen. De självkonfi -
gurerande I/O:erna från Bihl+Wiedemann är 
också billigare än jämförbara Ethernet- eller 
IO_Link-baserade lösningar och möjliggör 
inbesparingar av kabelanslutningskostnader 
på upp till 70 % jämfört med rundkabellös-
ningar.

ASi-5 självkonfi gurerande I/O-moduler från Bihl+Wiedemann

BWU4230 BWU4231

BWU4232

BWU3884
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BWU4721
Aktivering av 

2 x 48 V motorrullar
4 – ASi

AUX 
(48 V)

Profi lka-
bel

2 x M8 snap-in kabelkontakt (hona), raka, 5-poliga (motorer)
2 x M8 kabelkontakt (hona), raka, 4-poliga (sensorer) IP67

BWU4722
Aktivering av 

2 x 24 V motorrullar
4 – ASi AUX

Profi lka-
bel

2 x M8 snap-in kabelkontakt (hona), raka, 5-poliga (motorer)
2 x M8 kabelkontakt (hona), raka, 4-poliga (sensorer)

IP67

ASi-5 kabelkanal motormoduler
✓ Anslutning av 2 x motorrullar Interroll AI
✓ I det nya kabelkanalhuset

Drivningslösningar

Bihl+Wiedemann‘s Choice:   För gemensam användning med ASi-5 själv-
konfi gurerande I/O-moduler rekommenderas följande moduler: 

AS-INTERFACE UTVECKLING
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BWU3847 PROFINET 1 ja, 4A/ASi-kretsar    
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BWU3852 PROFINET 2 ja, 4A/ASi-kretsar

BWU3848 PROFINET 1 ja, 8A/ASi-kretsar

BWU4257 PROFINET 2 ja, 8A/ASi-kretsar

BWU3849 EtherNet/IP+Modbus TCP 1 ja, 4A/ASi-kretsar

BWU3851 EtherNet/IP+Modbus TCP 2 ja, 4A/ASi-kretsar

BWU4019 EtherNet/IP+Modbus TCP 1 ja, 8A/ASi-kretsar

BWU4258 EtherNet/IP+Modbus TCP 2 ja, 8A/ASi-kretsar

BWU3854 EtherCAT 1 ja, 4A/ASi-kretsar

BWU4016 POWERLINK 1 ja, 4A/ASi-kretsar
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BWU4370
Aktivering av 

1 x EBM-Papst K4
4 2 ASi AUX Profi lkabel 4 x M12-kontakter (hona), 5-poliga IP67

BWU4371
Aktivering av 1 x NORD 

NORDAC FLEX omvandlare
4 2 ASi AUX Profi lkabel 4 x M12-kontakter (hona), 5-poliga IP67

BWU4369
Aktivering av 1 x Rockwell 

PF525 omvandlare via RS485
4 2 ASi AUX Profi lkabel 4 x M12-kontakter (hona), 5-poliga IP67

BWU4377
Aktivering av 1 x SEW 

MOVIMOT
4 – ASi – Profi lkabel 4 x M12-kontakter (hona), 5-poliga IP67

BWU4718
Aktivering av 1 x SEW 

MOVI-C frekvensomvandlare
1 – ASi – Profi lkabel

1 x M12-kabelkontakt (hane), 
D-kodad, rak, 4-polig

IP67

ASi-5 motormoduler

Aktiv fördelare ASi-5 motormodul

ASi-5/ASi-3 fältbussgateways
✓  ASi-5-master och (mest högpresterande) ASi-3-master i en enhet
✓  Fältuppdateringsbarhet för manipuleringssäkra fi rmware- och 

säkerhetsuppdateringar
✓  OPC UA-server och integrerad webbserver

AS-INTERFACE UTVECKLING

IMPRINT

Utgivare: 
Bihl+Wiedemann Nordic ApS 
Gydevang 39-41
DK-3450 Allerød 
Telefon: +45 70276020 
Telefax: +45 70276021 
mail@bihl-wiedemann.se 
www.bihl-wiedemann.se 

Tillverkning:
MILANO medien GmbH
Hanauer Landstraße 196A
D-60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (69) 48000540
Telefax: +49 (69) 48000549
info@milanomedien.com
www.milanomedien.com

Redaktion:
Dirk Heyden, 
Thomas Rönitzsch



AUTOMATION
REINVENTED.

INTO THE
DIGITAL
FUTURE.

ASi-5

www.bihl-wiedemann.com

YOUR PATH

www.bihl-wiedemann.comwww.bihl-wiedemann.se


