
 
 
Konvex øker oppetiden for pumper med smart IoT-app  
 
Konvex AB, en del av Sarla-gruppen, mottar og behandler animalske og vegetabilske biprodukter fra både 
svenske slakterier og dyreeiere via sterilisasjon og via Biomal-konseptet, en relativt ny og enkel prosess for 
konvertering av restmaterialer til drivstoff gjennom knusing og kverning.  
JS Proputec pumpesystemer utgjør en del av Konvex’ produksjonsapparat 
for å omdanne animalske biprodukter til BioFeed, fettstoffer og 
miljøvennlig biobrensel som kjøtt- og beinmel.  
 
Marcus Andersson er Konvex’ vedlikeholdssjef. Det er hans jobb at tingene 
kjører smidig og effektivt – en oppgave som krever at han holder tritt med 
nyvinninger i bransjen som kan gjøre en forskjell for firmaets drift.  
 
«Innovasjon har alltid vært en del av Konvex’ tilnærming», sier han. 
«Biomal, for eksempel, ble skapt av en liten gruppe firma der Konvex 
spilte en førende rolle.»  

 
I 2019 ble firmaet involvert i utviklingsprosessen for en ny «plug-in»-enhet med 
potensial til å redusere pumpenes nedetid betraktelig. Enheten er utviklet av JS 
Proputec og kjent som JS Maintenance Mate®, det er en IoT-løsning (internet of 
things) – en liten, elektronisk enhet som overvåker slitasjedata på de enkelte 
pumpene. Pumpeoperatører kan nå «se inne i» hver pumpe og forutse 
potensielle nedbrudd med stor nøyaktighet. Enheten styres via en app og vil 
snart være standard på alle JS Proputec pumper, men kan også lett 
ettermonteres på eksisterende pumper.  
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Avgjørende kontinuitet 
Konvex har tre JS LAP350 pumper som kjører i produksjonsprosessen, med en ekstra pumpe som backup.   
I 2020 erstattet firmaet en av sine JS LAP350-pumper og la til to nye pumper, én med større kapasitet. 
Konvex’ produksjonssjef, Taisto Tikkanen, er i høy grad klar over behovet for å holde firmaets pumper i 
driftsmessig stand. «Vi bruker pumpene våre til å resirkulere produktet vårt. Hvis en pumpe bryter sammen, 
slutter produktet å bevege seg og blir veldig raskt ødelagt – det begynner å separeres og etterlater kun vann 
på bunnen av tanken. Håndtering av konsekvensene ved en pumpenedbrudd krever derfor mye ekstraarbeid. 
Så vi må virkelig vite at pumpene våre kan kjøre videre.» 
 
Innovasjon i felten 
Etter å ha hørt om JS Maintenance Mate®, ble Taisto Tikkanen straks interessert. «Jeg ble enig med Marcus 
om at vi skulle prøve det i prosessen vår, for det er alltid bra å vite hvor godt pumpen fungerer og hvor mye 
mer vi kan bruke den før den bryter sammen. Men viktigst av alt – vi ville slippe disse uvelkomne 
overraskelsene som stopper driften av produksjonsanlegget.»  
 

Marcus Andersson oppfanger historien: «Vi besøkte 
JS Proputec i Danmark for å se mekanismen og høre 
mer. Og det tok ikke lang tid før vi ble enige om å 
teste en prototype i fabrikken. I dag har vi dem 
installert på alle pumpene våre.» 
 
«JS Proputecs tekniker monterte enhetene for oss – 
men prosedyren ser ganske enkel ut», fortsetter 
han. «Siden har vi vært begeistret over å spille en 
rolle i utviklingsprosessen, for eksempel ved å be 
om trykk- og temperaturdata som er to avgjørende 
ting å vite for oss.» 
 
 

Forventet gevinst 
Foreløpig er ikke graden av redusert nedetid takket være JS Maintenance Mate® oppgjort fullt ut, men 
Marcus Andersson er sikker på et positivt resultat:  
«Pumpene våre har nedbrudd i til sammen omkring 800 timer i året. Dette er neppe overraskende, gitt 
karakteren av produktet vårt, og fordi noen av pumpene arbeider døgnet rundt. Med JS Maintenance Mate® 
forventer vi å holde oss langt på forkant av de fleste sammenbrudd og nedbringe nedetiden til et minimum 
ved å få rikelig med varsel om å vedlikeholde pumpen.» 
 
Bærekraftig effekt 
Bærekraft er viktig for Konvex, som arbeider side om side med naturen og sender organiske materialer 
tilbake i sirkulasjon. Firmaet bestreber seg på kontinuerlig å sikre at produksjonsprosessene verner så godt 
om miljøet som mulig og implementerer en rekke utslippsbegrensende midler for å oppnå sitt mål.  
 
Her har JS Maintenance Mate også en rolle å spille. Når lamellene i enkeltpumper slites ned, begynner 
omdreiningstallet som kreves for å opprettholde kapasiteten å overstige det opprinnelige, optimale nivået. 
Dette krever naturlig nok mer elektrisitet: Men med JS Maintenance Mate® kan slitasjen minimeres, og 
komponenter kan byttes ut for å holde tingene i gang på den mest miljøvennlige måten. 
 
I de kommende månedene og årene vil Konvex fortsette med å jobbe tett med JS-Proputec og ta en aktiv 
rolle ved å bidra med reelle data og brukererfaringer for å bidra til den fortsatte utviklingen av denne lovende 
nye enheten. 

Marcus Andersson og Taisto Tikkanen (til venstre) fra Konvex 
møtte adm.dir. i JS Proputec, Anders Rytter Madsen, (til høyre) for 
å få en full introduksjon til JS Maintenance Mate®-konseptet. 


