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Nyttja produktionslinjens fulla potential vid läkemedelstillverkning 
 
Digitaliseringen av fabriksmiljöerna ger tillverkarna allt bättre insyn i produktionslinjerna. Utrustning för 
produktinspektion, exempelvis metalldetektorer, lagrar stora mängder data som kan fördjupa 
kunskaperna, men det kan vara en utmaning att komma åt informationen och sammanställa den till 
något meningsfullt. 
 
Nya framsteg och avancerad teknik – såsom molntjänster, ökad automatisering och dataöverföring – 
gör det möjligt att öka transparensen i industriella processer. Sedan Industry 4.0 tog fart på 
tillverkningsmarknaden har kraftfullare men mindre sensorer, i kombination med extremt snabba 
nätverksanslutningar, gjort det möjligt att i ännu högre grad samla in, överföra och tolka data i realtid. 
Det här har lett till smartare fabriker med förbättrad produktivitet. 
 
De senaste metalldetekteringssystemen, Tablex-Pro,  från METTLER 
TOLEDO, har ett emuleringsalternativ, som gör det möjligt att 
fjärrstyra metalldetektorns användargränssnitt från 
nätverksanslutna enheter. Det ger en flexibel och enkel fjärråtkomst 
som leder till högre produktivitet och effektivare drift av 
produktionsanläggningen. 
 
Enklare dataåtkomst 
Emuleringsteknik, och en app som laddas ner gratis, gör det möjligt 
att spegla en eller flera metalldetektorers gränssnitt till 
nätverksanslutna mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer. 
Därmed kan operatörerna fjärrövervaka metalldetektorernas status 
genom att logga in från kontor och andra platser, för extremt flexibel 
och enkel visning av informationen. Möjligheten att fjärrövervaka 
data ger säkerhetsmässiga fördelar, eftersom linjeoperatörerna 
slipper befinna sig direkt vid metalldetektorerna, som ofta är 
placerade i farliga eller svårtillgängliga miljöer. 
 
Förbättrad produktivitet 
Med hjälp av emulering kan produktionscheferna kontrollera metalldetektorns inställningar och visa 
statistik utan att behöva befinna sig vid maskinen. Det går även att styra metalldetektorn från en 
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fjärrenhet. Det här ger konsekventa prestanda hos metalldetektorn, med höjd produktivitet som resultat, 
eftersom kvalitetsansvariga kan identifiera felkällor eller potentiella problem direkt, utan att förflytta sig 
till metalldetektorn. 
 
 
Enkel integrering med annan utrustning 
Emuleringsfunktionen kan också användas med andra integrerade industrimaskiner, till exempel 
dammfångare, för att från en central plats kunna kontrollera flera aspekter av produktionslinjen. 
METTLER TOLEDO Safelines metalldetekteringssystem ger maximal flexibilitet och stora 
anpassningsmöjligheter, för enkel integrering med en rad processer inom läkemedelstillverkning. 
 

För frågor, vänligen kontakta: 

Niels Olesen 
+45 4 327 08 31 
niels.olesen@mt.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för 
tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 
15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.  
Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen 
ca 13.100 anställda och omsatte 2014 for 2.486 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en 
marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo 
och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I 
Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.www.mt.com.   
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