Finn Dahl Hansen
Jeg er årgang 1956 år, blev gift i 1984. Blev far til en pige i 1984 og til en dreng i 1990. i 2006 blev morfar til en pige
og igen i 2010. I 2013 blev jeg morfar for 3. gang denne gang til en dreng.
Jeg har i hele min karriere, haft interesse for programmering, af enhver art, fra Basic programmeringen på de første
hjemmecomputere, over PLC programmering, til de mere avancerede sprog som Assembler, C, C++ og VB.
2008 –
Orkla Health
Ishøj
Tekniker
Vedligehold PLC-styringer på maskiner til fremstilling og pakning af vitamintabletter og kosttilskud.
De fleste maskiner er på PLC delen, bestykket med Allen Bradley udstyr SLC 5, Micrologix 1100 og compactlogix
og på HMI siden er det primært panelview 700 og 1200 samt et enkelt factory view.

2005 –2008
PTA electric
Ballerup
PLC tekniker
Programmering af PLC og scada-systemer til procesanlæg og automatiske maskin-anlæg bl.a.
Spildevandsbehandling:
S7 300, ET200s og WinCC Scada-system
Køleanlæg:
S7 200 med OP77
Rundbords automater.
S7 300 med MP277
Ventilations-anlæg.
Allen Bradly S5/05, Micrologix 1100 og Intouch Scada-system
Har deltaget i udflytningen af 2 special maskiner fra Uno-medical's fabrik i Vassingerød, til deres nye fabrik i
Michalovce i Slovakiet. Har efterfølgende hjulpet de slovakiske teknikere med at producerer visse speciel produkter på
maskinerne.
2003 –2004
Unomedical
3540 Vassingerød
PLC tekniker
Vedligeholdelse og tilpasning af PLC programmer og operatør paneler på maskiner til fremstilling af kateterslanger.
Fortrinsvis Siemens S5, S7 400 og TP 270, men også Omron og Izumi samt nogle ældre operatør paneler XY-com.
1994 – 2003
Bitco A/S
2800 Lyngby
Automatik tekniker
Montage og programmering af PLC styringer til prototypemaskiner. bl.a. samleautomater til Shamban (Siemens S7
300) samt vedligeholdelse og ændring af programmer på kateterautomater hos Unomedical. (Siemens S5). Derudover
har jeg deltaget i projektering, bygning og afprøvning, af kabinetter til vibrationsovervågning for Bkvibro (tidligere
Brüel & kjær)
1987 – 1994
Semco A/S
2605 Brøndby
Elektriker
Arbejdet med opstilling, afprøvning og indkøring af automatiske maskinanlæg på
Bl.a. Rockwool A/S, Københavns vandforsyning og Københavns lufthavn
1984 – 1987
Bitco A/S
2800 Lyngby
Automatik tekniker
I første omgang som udlånt fra Semco A/S til montage af elevatorstyringer,
Derefter ansat til tavlemontage og mindre programmeringsopgaver
1977 – 1984
Elektriker

Semco A/S

2605 Brøndby

Jeg startede med at udfører installationer på maskiner hos Rockwool A/S. I Hedehusene. Senere blev det til opstilling,
afprøvning og indkøring af maskiner på Rockwool’s nye fabrikker i England, Tyskland, Frankrig og Holland

Efter uddannelse
1984 – 1994
Niels Brock enkeltfag
Programmering.: Assembler, C og C++.
Uddannelse
1973 – 1977
Hviid Nielsen
Elektriker lærling

Interesser
Sejlsport ( 10 gange Sjælland rundt )
Langtur på min off-road motorcykel, med ture til Nordkap og Gibraltar som de foreløbige højdepunkter.
Naturoplevelser med familie og venner, gerne i hav-kajak.
Camping i autocamper og meget gerne i telt
Riffelskydning.

