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CFD-SIMULERINGER

AF NY GENERATION

FREKVENSOMFORMERE

Sim
ulering af det tiltag, der reducerede den indre lufttem

peratur ’m
est’

Sim
ulering af prototype 

Hos Danfoss er næste generations 
frekvensomformere undervejs. I desig-
nfasen giver simuleringen på 3D-model 
af den nye omformer vigtige testre- 
sultater.

Inden længe kommer Danfoss på markedet 
med en helt ny frekvensomformer - et appa-
rat der benyttes til at styre hastigheden på 
en elektrisk motor. Udvikling af en helt ny 
frekvensomformer er ikke noget, Danfoss 
gør hver dag. I designfasen skal der udføres 
simuleringer på 3D-modeller, hvoraf resulta-
ter danner grundlag for udvikling af omfor-
merne. Danfoss manglede ressourcer til at 
foretage simuleringerne og kontaktede DIS.

CFD-simuleringer giver klarhed
Elektronik tåler ikke høje temperaturer, 
hvorfor det skal sikres, at den installerede 
elektronik ikke bliver for varm. For at spare 
tid og penge foretog DIS i  designfasen en 
Computational Fluid Dynamics (CFD)-simule-
ring af omformeren, hvor man kan simulere, 
hvorledes fluider, såsom vand og luft, opfører 
sig i en bestemt geometri.
For at kunne løse den opgave og for at lave 
apparaterne så kompakte som muligt, for-
enkles geometrien i  en simuleringsmodel 
– en 3D-model af hele apparatet inklusiv 
blæser, heat sink og elektronik, som der 
simuleres på, og hvor der afsættes effekter 
forskellige steder.  

Med CFD-simuleringerne var det muligt at se 
luft-flowet igennem frekvensomformeren, og 

hvordan den kølede elektronikken. Ydermere 
var det muligt at finde problemområder, hvor 
temperaturen steg kraftigt grundet meget 
lidt eller ingen luftudskiftning. På baggrund 
af resultaterne fra simuleringerne, samt fra 
tests foretaget på prototyper af omforme-
ren, blev målingerne sammenlignet, hvortil 
DIS ligeledes kom med løsningsforslag til 
designet. De nye tiltag viste sig efterfølgende 
at give 37 procent bedre køling ved hjælp af 
simuleringerne.

- En simuleringsmodel giver os mulighed for 
at arbejde mere fleksibelt og få testet vores 
idéer af, og så undgår vi at skulle bygge alt for 
mange prototyper, hvilket sparer os for en 
masse tid. Har du en god simuleringsmodel, 
kan du relativt hurtigt foretage ændringen 
i den virtuelle verden og se, om ændringen 
løser problemet, eller om nye bliver skabt. 
De simuleringsresultater og løsningsforslag, 
vi har fået fra DIS, har givet os en meget vigtig 
viden, og vi er nu i gang med at afprøve de 
fremlagte løsningsforslag, fortæller Claus E. 
Jørgensen, Lead Mechanical Engineer hos 
Danfoss.

Om Danfoss:
Danfoss udvikler teknologier, der er med til 
at gøre verden bedre, smartere og mere ef-
fektiv. I de voksende byer sikrer vi friske føde-
varer og optimal komfort i huse og kontorer 
samtidig med, at vi imødekommer behovet 
for energieffektiv infrastruktur, forbundne 
systemer og integration af vedvarende 
energi. Vores løsninger bliver anvendt til for 

eksempel køling, aircondition, opvarmning, 
motorkontrol og mobilt udstyr. Vores innova-
tive ingeniørarbejde går helt tilbage til 1933, 
og i  dag er Danfoss markedsledende med 
28.000 medarbejdere globalt og salg i mere 
end 100 lande. Vi er ejet privat af grundlæg-
gerens familie.
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Nyt samarbejde mellem NorSea og DIS muliggør one-stop-shop 
og leverer skræddersyede løsninger til offshore-industrien.

De to virksomheder er for nyligt flyttet ind i  de nye faciliteter 
i House of Offshore Innovation på Esbjerg Havn og har begge 
mere end 20 års erfaring inden for deres respektive felter. I det 

Nye kontorer i Tyskland

CREADIS har åbnet nye kontorer i  Erlangen og Regensburg 
i  Sydtyskland. Åbningen af de to lokationer er et godt udtryk 
for vores ambitiøse vækststrategi med et ønske om at være in-
ternationalt og lokalt repræsenteret. DIS/CREADIS har kontorer 
i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Ukraine og 
USA og tæller nu 20 kontorer på verdensplan.

SIDEN SIDST

CREADIS Erlangen
Koldestraße 16 - 91052 Erlangen, Tyskland

CREADIS Regensburg
Franz-Mayer-Str. 1 - 93053 Regensburg, Tyskland

Erlangen

Regensburg

NORSEA OG DIS 
I NYT SAMARBEJDE

nye samarbejde vil de nu tilbyde turnkey-løsninger inden for 
offshore-industrien, herunder opgradering/reklassefisering af 
offshore-vessels samt end-to-end leverance af udstyr og kon-
struktioner. 
DIS leverer ingeniørressourser og projektledelse, hvor NorSea 
er ansvarlig for faciliteter, produktion og installation.



Let Jack Ganssle inspire you!

“How to Develop Better Firmware Faster” 
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DIS har nået en strategisk milepæl og tæller nu 500 
medarbejdere – en vækst der fejres med velgørenhed.

DIS har rundet 500 medarbejdere på verdensplan; en milepæl 
vi markerer på en helt særlig måde. Hos DIS ønsker vi at bidrage 
til samfundet, både lokalt og globalt, og vi engagerer os derfor 
i flere velgørende initiativer i løbet af året. 

- Vi er rigtig stolte af den positive udvikling, vi har været igennem 
de senere år. Da vi rundede 200 medarbejdere, blev det mar-
keret ved at donere 200 startpakker til opstart af virksomheder 
i  tredje verdenslande. Nu har vi netop rundet medarbejder 
nummer 500, og det har vi valgt at markere med et velgøren-
hedsprojekt, fortæller Michael Gadeberg, direktør og partner 
hos DIS.

Til velgørenhedsprojektet, der markerer medarbejder nummer 
500, fik alle DIS-medarbejdere mulighed for at nominere en virk-

somhed eller en organisation, der arbejder for en velgørende 
sag, og som medarbejderne synes fortjener en ekstra støtte 
i form af en donation på 37.300 kroner fra DIS.

I  forbindelse med de mange indkomne nomineringer, er der 
ved udtrækning fundet fem velgørende formål: 

• Ungdommens Røde Kors: Weekendlejre for børn og unge fra 
belastede hjem i Danmark

• Sex og Samfund: En tuk tuk-ambulance i Kenya
• Alzheimer Foreningen: Forskningsprojekter i Danmark
• Heart & Soul: Støtte til børn fra belastede familier i Danmark
• Børnehave nummer 100 i Kraków, Polen

Medarbejderne som indstillede de velgørende formål har per-
sonligt været rundt og overrække donationerne.

MILEPÆL MARKERES MED VELGØRENHED

Tuk tuk-ambulancen fra DIS kører 
rundt i Homa Bay-regionen i Kenya
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Hos CP Kelco er de ved at udvikle et nyt produkt, og de 
henvendte sig til DIS for at finde en facilitator, som kun-
ne supportere deres opdatering af projektplanen.

Hos CP Kelco, der er en del af amerikanske J.M. Huber Corpora-
tion, er man i gang med at udvikle et nyt produkt. Virksomheden 
fremstiller blandt andet pektin og carrageenan, vegetabilske 
ingredienser der bruges til at forbedre tekstur og konsistens 
i fødevarer, samt produkter inden for farma og personlig pleje. 
I projektforløbet blev det på et kritisk tidspunkt nødvendigt at 
stoppe projektet og fokusere på en ny og mere detaljeret pro-
jektplan. I den forbindelse kontaktede CP Kelco DIS, hvor Busi-
ness Consulting-afdelingen fik til opgave at facilitere en 3-dags 
workshop for cirka 25 medarbejdere. 

Formålet med workshoppen var for alle deltagere at samles og 
opdatere deres projektplan. Teamet arbejdede sammen om at 
finde en fælles forståelse for projektet i forhold til status, frem-
drift, muligheder og trusler, samt hvad der kunne medtages 
i projektleverancen. Workshoppen handlede også om samar-
bejdet på tværs af kommercielle, ingeniør- og udviklingsmæssi-
ge dele af projektet - og endeligt at få planlagt de næste faser 
af projektet.

God synergi mellem det interne og eksterne
På workshoppen agerede CP Kelcos interne projektleder pro-
jektdeltager.
- Det har virkelig været nyttigt at have DIS som ekstern samar-
bejdspartner. De forstod hurtigt, hvad projektet handlede om 
og stillede alle de nødvendige kritiske spørgsmål. Workshoppen 
var meget intens, men jeg havde stor tillid til, at DIS’ konsulent 
var der til at tage sig af alt det praktiske og koordineringen, så 
jeg som projektleder kunne fokusere på projektet, siger Heidi 
Munck Graversen, Lead Project Manager hos CP Kelco.
Efter workshoppen har CP Kelco kørt et succesfuldt projekt og 
overdraget det til teamet, som skal lede det igennem de næste 
faser i forretningsudviklingsprocessen.

WORKSHOP SKABER OVERBLIK
I UDVIKLINGSPROJEKT

ELECTRONICS OF TOMORROW

Om CP Kelco:
CP Kelco er en innovationsleder inden for produktion af poly-
saccharider ved mikrobiel fermentering, udvinding af jord- og 
havplanter og modifikation af cellulosebaserede råmaterialer. 
CP Kelco har hovedkvarter i  Atlanta, Georgia og opererer 
i  mere end 100 lande med globale produktionsfaciliteter og 
forretninger.
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Den 7.-9. maj deltager DIS på dette års EOT-messe i Herning   
– så kig endelig forbi vores stand. Læs mere på www.d-i-s.dk.

DIS og Nohau inviterer til temadag om ’How to Develop Better Firmware Faster’, hvor du dagen igennem bliver inspireret 
af Jack Ganssle. Arrangementet afholdes i maj hos DIS i Stilling og i København. Læs mere på d-i-s.dk.
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Samspillet mellem måleteknik og computernes sty-
resystem skulle optimeres hos Plastic Omnium med 
henblik på at opnå en forbedret simulering af på-
kørsler. Til den opgave kontaktede Plastic Omnium 
DIS’ tyske afdeling CREADIS.

Som systemleverandør af yderdele til karosserier anvender 
Plastic Omnium simulerede påkørsler til validering i forbindel-
se med udviklingen af komponenter. Til at rekonstruere disse 
kollisioner anvender Plastic Omnium et slagværk med pendul, 
som er udstyret med sensorer, og et program kontrollerer den 
hertil nødvendige teststand. Softwaren til simulering af påkørs-
ler skulle opgraderes til et nyere teknisk niveau, hvorfor Plastic 
Omnium kontaktede CREADIS.

CREADIS gennemførte en analyse af anlægget for at identifi-
cere forbedringspotentialet og efterfølgende implementere 
dette. I  forbindelse med analysen kunne det konstateres, at 
der ikke var meget forbedringspotentiale i  kontrolanlæggets 
mekanik, men at der på softwareområdet var meget lovende 
muligheder.

I  forbindelse med optimeringen implementerede CREA-
DIS-eksperten softwaren på ny i en aktuel version og tilpassede 
den optimalt til miljøet. Derudover installerede CREADIS en 
computer, der er kompatibel med den nyinstallerede software. 

FORBEDRING AF SIMULERINGSMULIGHEDER

Om Plastic Omnium
Plastic Omnium opererer internationalt inden for bil- og 
plastforarbejdningsindustrien.  Virksomheden udvikler og 
producerer yderdele til bilkarosserier samt brændstoffor-
syningsanlæg. I forbindelse med denne produktion gen-
nemføres der regelmæssigt sikkerhedstests.

Foto: Plastic Omnium

Dermed kunne anlæggets tekniske niveau blive opdateret, så 
anlægget også fremover leverer de krævede resultater i hen-
hold til normerne.

- CREADIS har i kraft af deres kompetente og engagerede ar-
bejdsmetode hurtigt mestret arbejdsopgaven og har gjort den 
fundne softwareløsning brugervenlig, siger Sabine Wagner, 
Manager Central Lab hos Plastic Omnium.



NYE MEDARBEJDERE

Asbjørn Fonnesbæk 
Jørgensen
Intern, 
E&A, Aarhus

Arnaud Graeffly
Project Engineer, 
Mechanics, Aarhus

Grzegorz Jan Chromik
Project Engineer, 
HW/SW, Krakow

Gorm Olesen Lee
Intern, 
Mechanics, 
Copenhagen

Marc Immerkaer 
Jensen
Intern, 
Mechanics, Aarhus

Nicolai Andreasen
Project Engineer, 
E&A, Aarhus

Rasmus Broholm 
Nørgaard
Intern, Machinery/
Equipment, Aarhus

Tomasz Topor-Futer
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Constance Reilly
Sales Manager, 
USA

Jesper Hoffmann
Project Engineer, E&A, 
Aarhus

Marc Mortensgaard
Student Assistant, 
Project Management, 
Aarhus

Nicolaj Gurre
Intern, 
HW/SW, Copenhagen

Rikke Mygind
Business Supporter, 
Administration, 
Copenhagen

Tuğbars Heptaşkın
Intern, 
HW/SW, Aarhus

Fabrine Pereira Sales
Project Engineer, 
HW/SW, Aarhus

Kasper Zacho 
Kristholm
Intern, 
HW/SW, Aarhus

Marcin Terka
Project Engineer, 
HW/SW, Krakow

Orkan Kilic
Senior Mechanical 
Engineer, 
Mechanics, Copenhagen

Ronnie Rasmussen
Project Engineer, 
Mechanics, 
Copenhagen

Florian Böhles
Project Engineer, 
HW/SW, Nürnberg

Klaus Thomsen
Project Engineer, 
E&A, Aarhus

Maria Jurado Lopez
Project Manager, 
Barcelona

Pawel Rataj
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Søren Fomsgaard 
Jensen
Project Engineer, 
E&A, Aarhus

Frederik Dupond 
Holdt
Intern, Mechanics, 
Aarhus

Kristine Telling
Project Engineer, 
Mechanics, Aalborg

Michael Bramm
Senior Mechanical 
Engineer, 
Mechanics, Esbjerg

Piotr Walczyk
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Søren Skou Jessen
Compliance Assistant, 
HR, Aarhus

Lida Kanderaki
Project Engineer, 
Mechanics, Barcelona

Ramon Rosquete
Project Manager, USA

Thomas Lundgaard
Chief Project Manager, 
Aarhus

Rasmus Albin Rolfsen
Junior Project Engineer, 
HW/SW, Aarhus

Thor Gunhøj Tønder 
Mikkelsen
Intern, Mechanics, Aarhus

Frederik Rosenørn 
Jensen
Software Engineer, 
HW/SW, Aarhus

Louise Vang Edwards
Senior Systems 
Engineer, 
E&A, Aarhus

Mina Pouya
Project Engineer, 
Mechanics, Dortmund

Maciej Solarek
Project Engineer, 
HW/SW, Krakow

Nanna Damgaard
Student Assistant, HW/
SW, Aarhus

Danmark | Polen | Spanien | Storbritannien | Tyskland | Ukraine | USA

DIS (Dansk IngeniørService A/S) er en international vidensvirksomhed, der leverer 
konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien. DIS har afdelinger i Danmark, 
Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA og tæller nu 20 kontorer på 
verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører. I Danmark er navnet DIS, og i resten af 
verden er det CREADIS. Siden grundlæggelsen i 1997 har DIS haft en stabil vækst og en sund 
økonomi. www.d-i-s.dk.

Siden december har vi budt velkommen til en række nye kolleger:

Piyush Kadian
Project Manager, USA

Svend Aage 
Søndergaard
Senior Engineer, E&A, 
Aarhus

Siden december er DIS/CREADIS vækstet med 3,29 procent i antal medarbejdere.

Michael K. Snerling
VP, Global Sales
& Marketing, Aarhus


