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Vem är jag…
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Analysera behoven?



”Behandling och utnyttjande av data från 
intelligenta ställverk för effektivare drift inom 

industrin”

Frågeställning FIE eller ”Behov”:
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Mer
ELENERGI

Behov av mer 
tillförlitlig
kraftförsörjning

Mer
DIGITALISERING

Uppkopplade enheter är 
nyckeln för att öka 
effektivisering

Mer
DECENTRALISERAD 
GENERERING

Alternativa matnings-
källor med lokal
generering

Vår värld förändras och våra eldistributionslösningar genomgår ett paradigmskifte
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Source: Digitalization & Energy, International Energy Agency 2017

Den digitala tillväxten är exponentiell!



“TÖNT”



Konsult • Föreskrivare Ställverksbyggare • Systemintegratör 
OEM • Installatör • Elektriker

Fastighetsskötare • Driftpersonal
Tekniskt underhåll

Fastighetsägare • Ledning

Spara tid och pengar i design och konstruktionSpara tid och pengar i design och konstruktion

Minska risker och garantera en framtidssäker designMinska risker och garantera en framtidssäker design

Överensstämmelse med standarder och Bästa PraxisÖverensstämmelse med standarder och Bästa Praxis

Förenkla installation och drifttagningFörenkla installation och drifttagning

Förbättra tillgängligheten för ditt elsystem och dina tillgångarFörbättra tillgängligheten för ditt elsystem och dina tillgångar

Undvik avbrott genom kontroll av elkvalitetenUndvik avbrott genom kontroll av elkvaliteten

Återgå från ett avbrott och återställ kraftförsörjningen säkertÅtergå från ett avbrott och återställ kraftförsörjningen säkert

Undvik elektriska bränder och garantera skyddsfunktionUndvik elektriska bränder och garantera skyddsfunktion

Spara pengar på energikostnader och underhållSpara pengar på energikostnader och underhåll

Bevara överensstämmelse med regelverk och hållbarhetBevara överensstämmelse med regelverk och hållbarhet

En tydlig differentiering
för alla led i kedjan

Design- & byggfasen Drift- och underhållsfasen

SNABBARE ENKLARE KOMPATIBEL SÄKRARE TILLFÖRLITLIG EFFEKTIV



Innovativ teknik är den digitala ryggraden för eldistribution

Uppkopplade
produkter

(Connected 
Products)

Smart Panels, Msp

Smart Panels Lsp

Power Monitoring Expert

Mätning,
övervakning

(Edge Control)

Rådgivande
tjänster 

(Cloud Services)

Reläskydd RTU Temperaturgivare

ACB MCCB MCB Isolationsövervakning Elkvalitet

Mätare

Power SCADA Operation

UPS

Com’X Energiserver EV Charger

EcoStruxure™
Power Advisor

EcoStruxure™
Asset Advisor



Två nya trådlösa sensorer:

Värmesensor
- Att säkerställa säker anslutning av tex kabelavslut, skenförband etc

- Mäta temperaturskillnader i faser (tex i transformator)

Sensorer mäter kontinuerligt temperaturförändringar!

Luftfuktighetssensor
- Hög luftfuktighet kan i vissa fall vara allvarligt problem för en anläggning

- Hög luftfuktighet är en betydande faktor i åldrandet av många produkter

Sensorer mäter konstant luftfuktighet för att undvika problem med din utrustning

Uppkopplade produkter – exempel som gör skillnad!



Uppkopplade produkter – exempel som gör skillnad!

• Sensorerna skickar data trådlöst (zigbee)

• 3 nivåer av ”mottagande”

• Nivå 1 – Lokalt till mobilenhet och app (fn endast android). Motsvarar 

termografering med IR-kamera. Ger nutidsbild.

• Nivå 2 – integrerat i stationens scada med möjlighet att programera 

larmer etc. 

• Nivå 3 – Data överfört till Schneiders avancerade, molnbaserade 

serviceerbjudande AssetAdvisor m.fl.

Hur

Vad • Kritiska delar övervakas med trådlösa temperatursensorer (TH110) –

placeras direkt på skenan i ställverket

Termisk, trådlös övervakning

SMD

TH110 (Temperaturgivare) Trådlös & 
Batterifri monterad på kabelanslutning i 
MCset
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Exempel på en EcoStruxure Power

Översikt

Vårdrum

Fördelning

Operationssalar
Intensivvård

StällverkStällverk

U
P
S

Smart Panel
OT

Datacenter

Smart Panel
IT

U
P
S

Smart Panel
våningsplan

Matning 1

Ställverk

Matning 2
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Ställverk

Utrustning

Trihal

PremSet

Okken, Canalis

Prisma

Uppkopplade produkter

Elkvalitets-
mätare Reläskydd

Ljusbågs-
vakt

RTU

PLC
Aktivt Filter

Brytare

Mätare Canalis 
med 

mätning

Brytare
Mätare Isolations-

övervakning

UPS Brytare / Mätare

IP nätverk

Building Operation. 
BMS

Power Advisor

Asset Advisor
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Power Monitoring 
Expert

Plug-in

Power Scada 
Operation

Edge Control Tjänster

TH110



EcoStruxure Power Monitoring Expert
Detaljerat El- och energiövervakningssystem
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Edge control (lager 2)



2. Insamling 3. Lagring 4. Behandling
/ Utvärdering

5. Rapportering

Power 
Monitoring 

Expert Databas

Dashboards

Rapporter

Trends

Alarms

1. Information

Power Monitoring Expert (PME)



1. PME Basics: 

PME’s olika delar

- Dashboards
- Kurvor & Diagram

- Diagrams
- Momentanvärden, “SCADA Light”

- Trender
- Trendkurvor med olika indata

- Alarm
- Intelligent larmhanterare

- Rapporter
- Rapportfunktion med manga standardrapporter

Power Monitoring Expert (PME) – de olika delarna
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- Bygger på:
- Ålder
- Miljö
- Elektriskt slitage
- Mekaniskt slitage

- Undvika:
- Akuta stopp
- Onödiga servicekostander

Akut Underhåll

Tidsbaserat 
Underhåll

Förutsägande 
Underhåll

Proaktivt 
Underhåll

Intelligens

K
os

tn
ad

Power Monitoring Expert (PME) – Breaker Performance Module, Brytarföråldring



2. Dashboards

- Många olika diagram, kurvor och tabeller
- Många olika tidsbaser
- Valfria värden
- Möjlighet till Slideshow med Weblänk utan inloggning
- Funkar på Smart TV

Power Monitoring Expert (PME) - Dashboards



EcoStruxure Power Scada Operation
Scada-system
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Edge control (lager 2)



Power SCADA Operation möjliggör för eldriftsansvariga att 
övervaka, manövrera och felsöka problem i sin 

eldistribituionsansläggning i realtid för att maximera 
driftsäkerheten och effektiviteten.

Power SCADA Operation – realtidsövervakning
Kraftövervakning och larm
• Realtidskommunikation med hög prestanda

• Inbyggd redundans och skalbar arkitektur

• Support för omfattande antal protokoll och öppna 
protokoll för utbyte av data

• Hög kundanpassning med script och ett öppet API

• Hög säkerhet och robusta nätverk och servrar

Kontroll
• Övervaka komplexa automatiska kopplinssekvenser

• Säker avståndsmanöver av brytare

Undvik avbrott via händelseanalys
• Färdiga modeller för integration av uppkopplade enheter

(tex Masterpact MTZ, ION9000, PM8000, etc.).

• Händelsehantering och orsaksanalys (SER) (1ms)

• Elkvalitetsanalys (COMTRADE)

Power SCADA Operation, PSO
En scada designad för din 

elkraftsanläggning och för dina behov! 



Inbyggd redundans
Ger dig en trygghet i att ditt system är tillförlitligt även när det värsta händer.

Power SCADA
Klient

Power SCADA 
Primär Server

Power SCADA 
Sekundär Server
(Standby)

Kommunicerande 
enhet

Ingen “single point of failure”

Redundanta larm och historiska 
data

Full synkronisering av data mellan 
servrarna

+ Support för redundanta 
nätverksprotokoll



• PowerSCADA 

Anywhere

Ta med dig ditt elkraftssystem vart du än är
Power SCADAs HMI är tillgängligt på valfri webbläsare med stöd för HTML5 eller tex
telefon/surfplatta



EcoStruxure Power Advisor
Molntjänst för analys av datakvalitet och kondition på din elanläggning 
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Cloud services (lager 3)



Power Advisor ger två typer av analyser

˃ Noll och saknade mätvärde
˃ Energibalans
˃ Under och överrapportering
˃ Blandade loggningsintervall
˃ Negativa energivärde
˃ Laster som inte mäts
˃ Felkonfiguration av mätare

Ex: CT/PT omsättning - inkoppling – felaktig 
Y/Delta konfiguration- CT polaritet

˃ Databas administrationsfel

Datakvalitet1
˃ Effektfaktor
˃ Höga övertoner i spänningen
˃ Överspänningar
˃ Underspänningar
˃ Spänningsobalans
˃ Överdimensionerad 

transformator

Elanläggningens kondition
2

Undvik effekten av “skit in/skit ut” genom att 
analysera kvaliteten på din data och att 
kunna lita på den

När du väl kan lita på din data så kan den identifiera 
och upptäcka problem med elnätet och ge 
rekommenderade åtgärder för att kunna korrigera 
dessa problem 
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Få automatisk insikt i Er elanläggning…

Systempoäng:
Ger övergripande 
systempoäng i % 
över hur systemet 
är påverkat.

Ögonblicks-
bild:
Isolera specifika 
bevis på händelser 
för att ge ett 
innehåll utan att 
leta efter data.

Orsak, konsekvens 
och
rekommendationer: 
Förstå potentionella orsaker 
om problemet, konsekvens 
av att inte åtgärda det och 
rekommendationer om hur 
det kan lösas.

Sammanställning 
av problem:
En överblick över alla 
problem och område 
som är påverkade.

Electrical Network

Data Quality
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… och ha koll på kontinuerliga förbättringar…

Trenden över 
problemet:
Ha spårbarhet på 
antalet och typen 
av problem och för 
att få bekräftelse 
om de minskar 
över tid.

Trend 
Summering
Ger en 
övergripande bild 
för ansvariga att 
elanläggningen 
håller på att 
förbättras aveende 
elkvaliteten.
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…och levererar värdefullt resultat för alla intressenter

 Lägg mindre tid till att felsöka

 Fokusera på prioriterande händelser 
först

 Öka underhållsteamens produktivitet

 Reducerad risk och ansvar

 Förlängd livslängd på tillgångarna

 Återbetalningstiden på det elektriska 
nätet och dess kompunenter är påtaglig 
och prioriterad

 Cybersäkerhetens risker minskas 

 Använd modern analys och intelligens 
algoritm på kritisk infrastruktur

 Integriteten på datan kontrolleras och 
korrigeras återkommande

 Förbättrad driftsäkerhet och elkvalitet

 Djupare förtroende i Ert 
el/energiövervakningsystem och dess 
manövreringsmöjligheter (PSO)

 Kontinuerligt automatiserad 
dokumentation med   
förbättringsprogram för anläggningen
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EcoStruxure Asset Advisor
Molntjänst för analys och rådgivning för din elanläggning

Confidential Property of Schneider Electric  

Cloud Services (lager 3)
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Föreställ dig att du har tillgång till viktig 
information om din eldistributions-utrustning –
när som helst, vart som helst. Föreställ dig även 
att du får hjälp av erfarna experter att ta bättre 
och mer underbyggda beslut kring din 
utrustning.

EcoStruxure Asset Advisor omvandlar data 
från ditt eldistributionssystem till praktiska 
insikter och hjälper dig hantera och 
underhålla din anläggning genom 
molnbaserat analysverktyg och global 
expertis! 

Skydda din verksamhet!

Du vet exakt vilka tillgångar som behöver service eller som behöver bytas ut.

Det är vad du får med EcoStruxureTM Asset Advisor från Schneider Electric.



Med EcoStruxure Asset Advisor kan du proaktivt identifiera och hantera problem med din utrustning för att 
minimera risk för elektriska fel, reducera avbrotten och optmimera underhållsarbetet.

Healthcare

Förflyttning mot tillståndsbaserat underhåll

AutomotiveFood & 
Beverage

Oil & Gas Mining, Minerals, 
and Metals

Confidential Property of Schneider Electric | Page 3

Cloud Service
Providers
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Msp-ställverk

Schneider gatewayMiljösensorer

Temperatur-
sensorer

Frekvensomr.

Lsp-ställverk

Transformatorer

Kundportal

Elektriska apparater
(Schneider och 3e-part) 

Proaktiva 
underhålls-
rekommendationer

EcoStruxure Asset Advisor predictive
End-to-end service supporterad av experter och med en platform som tillhandahåller utförbara 
rekommendationer

Schneider Electric Cloud
Serviceplattform som utnyttjar 
analysalgoritmer, 
produktkunskap och SE-
expertis

Schneider Electric Service Bureau
Service Bureau experter 
rekommenderar & koordinerar 
med lokala service team för 
support på site

Expert Dashboards 
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Summering – vi tillhandahåller våra kunder med förutseende insikt i vad som 
behöver åtgärdas

Användarvänlig Dashboard

• En vy för flera sajter

• Historiska data, mönster, trender och 
händelser

• Supporterad av avancerat analysverktyg

• Tillgänglig online: Vart som helst, när 
som helst.

Åtgärdsmeddelanden

• Varnar vid onormalt beteende, risk för 
fel eller förändring av inställningar

• Arbetsorder skickas proaktivt

• Utförande av underhåll (option)

Dedikerade servicerådgivare

• Kontinuerlig övervakning och bedömning 
av dina kritiska tillgångars hälsa och 
förslitning (Schneiders & 3e parts)

• Periodiska rapporter med 
optimeringsrekommendationer.

Tillgång till Din data
…under kontinuerlig 

övervakning
…och föreslår åtgärder baserat 

på insikt



Page 7

Aktivera service Hantera data Utnyttja vår expertis Förvandla insikt till vad 
som behöver åtgärdas
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Upptäck den bästa 
konfigurationen som täcker 
dina kritiska behov och 
koppla upp din smarta 
utrustning mot den 
molnbaserade Asset 
Advisor-plattformen

Få dina data säkert 
extraherade och lagrade, 
genom toppmoderna cyber-
security-lösningar, för att 
kontinuerligt beräkna 
tillgångsspecifika algoritmer 
och regelverk

Våra servicerådgivare
övervakar dina tillgångar
och berikar analysen, för att
du ska kunna förutse
problem och optimera din 
underhållsplan. 

Du får handlingsbar insikt 
från vår Globala support –
genomförandet kan sedan 
schemaläggas med tex 
Schneiders lokala service-
organisation

Hur fungerar EcoStruxure Asset Advisor predictive



Välj en kapabel grundstruktur. Bygg framtidssäkert, inte ”som vi alltid gjort”

Traditionell eldistribution Smart eldistribution

• Framtidssäker
• IoT, Industri 4.0, 
IP everywhere …

Är det här verkligen rätt val för dina kunder?
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Frågor?




