Maskiner blir Industri 4.0 kompatible med Schneider Electric TeSys island, en intelligent, digital lasthåndteringsløsning, en smart
motorstarter!
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Ny, intelligent motorstarter. Gjør
maskiner Industri 4.0-kompatible
Maskiner blir Industri 4.0 kompatible med Schneider Electric TeSys island,
en intelligent, digital lasthåndteringsløsning designet for å starte, beskytte,
styre og overvåke motorer og andre elektriske laster opptil 80A (AC1) eller
37kW/40hk ved 66A (AC3) i en elektrisk kontrolltavle.
TeSys island intelligent motorstarter gjør maskinkontroll smartere og
reduserer driftsstans. Systemet er heldigitalisert, objektorientert og leverer
Industri 4.0-kompatibel data. Tiden for design, ferdigstillelse og levering av
maskinen reduseres betydelig, og brukere får enkel fjerntilgang til prediktive
og forebyggende applikasjonsdata, som resulterer i tidlig diagnostikk og

preventivt vedlikehold.
- TeSys island er utviklet for maskinbyggere som ser de store mulighetene
ved digitalisering og nye teknologier som IoT, Big Data, maskinlæring og
analyse, sier Yngvar Ødegaard, VP Industry & Automation i Schneider Electric
Norge.
Det nye, tilkoblede systemet integrerer digitale motorstartere i maskinenes
kontrollpaneler. Gjennom en rask installasjon og konfigurasjon kan man
enkelt få kontroll over energiforbruket takket være en "end-to-end" digital
opplevelse.
Forenklet konfigurasjon og idriftsettelse
TeSys islands avatarer fungerer som en digital kopi av de fysiske enhetene for
å lette integrasjonen. Brukeren kan dermed fokusere på maskindesign,
lastintegrasjon og -kontroll. Dette forenkler beslutningene og idriftsettelsen
av hver elektromekaniske komponent.
Prosjekteringsoppgaver automatiseres og tar kortere tid. Maskinens
installasjonsfase blir - sist, men ikke minst - raskere.
Effektiv kommunikasjon
Med kommunikasjon via feltbussprotokoller kan TeSys island eliminere
behovet for ekstra kabler og dermed også redusere behovet for I/O-moduler.
Systemet støtter automatiseringsfeltbusser som Ethernet /IP, Modbus TCP,
Profinet og Profibus. Det kan lett integreres både i EcoStruxure™ Machine
Expert av Schneider Electric, Rockwells Studio 5000 og Siemens TIA-portal.
Forebyggende vedlikehold
Med prediktive alarmer får brukerne med TeSys island bedre oversikt over
applikasjonenes status og kan igangsette nødvendige tiltak for å unngå
strømbrudd.
Når systemet er i drift, brukes Schneider Electric EcoStruxure™maskinløsningen, som ved jevnlig å analysere, skaffe pålitelig informasjon
samt advare om avvik i belastninger, reduserer driftsstans til et minimum.
Brukere får fjerntilgang til systemet og all informasjon og kan dermed raskt
iverksette tiltak med nødvendig vedlikeholdspersonell.

se.com/no/tesysisland

Schneider Electric – Life Is On
I Schneider Electric mener vi at tilgang til energi og retten til digital utvikling
er en grunnleggende menneskerett. Vårt mål er å få alle i stand til å gjøre
mer med mindre ressurser, og med smart teknologi som effektiviserer
driftsprosesser og reduserer energiforbruket sikrer vi at «Life is On» for Norge
og resten av verden. Vi kombinerer innovativ teknologi, sanntidsovervåking,
programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre,
infrastruktur og industri. Vi jobber for å utnytte mulighetene som ligger i et
åpent, globalt og nyskapende samfunn som bygger på vår meningsfulle
prestasjonskultur med hovedvekt på «inclusive» og «empowered».
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