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Forord

Denne eBoken tar for seg 
noen av PMS-løsningene i en 
rekke bransjer ledet av våre 
viktigste leverandører som 
er de fremste ekspertene 
innen sitt felt. En bransje 
som er i vekst er markedet 
for elektroniske kjøretøyer. 
EV-markedet har hatt rask 
vekst de siste årene med 
forbedret batteriteknologi 
og reduserte kostnader. EV-
infrastruktur spiller også en 
viktig rolle, og sørger for at 
tilgangen til ladepunkter er 
god nok til å imøtekomme 
etterspørselen fra både et 
privat og kommersielt ståsted.

Energisparing er også noe 
som ligger høyt oppe på 
dagsorden hos enhver 
regjering og bedrift. Det er et 
reelt potensial for å redusere 
det totale karbonavtrykket 
i enhver virksomhet ved å 
bruke fornybar energi som 
vind, sol og vannkraft. Kilder 
til fornybar energi er ikke i seg 
selv nye, men teknologien har 
blitt forbedret med innføring 
av kunstig intelligens og IIoT. 
Energi må bli mer pålitelig 
og mer kostnadseffektiv. 
Et viktig aspekt ved den 
bærekraftige veksten er 
å ha evnen til å koble til, 
overvåke og kontrollere alt 
fra vindturbiner, solanlegg 
og vannkraftgeneratorer 
eksternt. Det er her data 

og IIoT-tjenester vil spille 
en viktig rolle for å sikre 
maksimal effektivitet 
og raskt vedlikehold 
for kontinuerlig drift.

Strømstyringssystemer er 
ikke bare aktuelle for større 
prosjekter, men også for 
integrerte diskrete enheter. 
De siste årene har vi sett 
halvledere bli stadig mindre 
og mer energieffektive. 
Dette er mest sannsynlig 
på grunn av etterspørselen 
etter bærbare enheter og IoT-
enheter, da strøm selvsagt er 
en viktig del av driften av disse. 
I teknologier som LoRa (lang 
rekkevidde) er det et krav for 
de fleste applikasjoner å ha 
sensorer som kan fungere 
i en årrekke uten behov 
for konstant strømtilførsel.

Hos Elfa Distrelec er vi stolte 
over å kunne tilby våre kunder 
et stort utvalg av PMS-
løsninger for å møte deres 
behov. Vi jobber med ledende 
fagpersoner på dette feltet via 
en rekke nøkkelleverandører.

Chris Rush
Sjefredaktør

Elfa Distrelec er stolte over 
å kunngjøre den første 
utgaven av sin eBok-serie 
som fokuserer på emner 
som er relevante for mange 
forskjellige bransjer. I denne 
utgaven tar vi en titt på Power 
Management Systems 
(PMS). Kraftstyringssystemer 
spiller en viktig rolle i mange 
bransjer, og sørger å unngå 
avbrudd i den daglige driften 
ved hjelp av en kombinasjon 
av sanntidsdata fra et system 
med industrielle sensorer.

Bedre strømstyring er nyttig 
for å sikre jevne dynamiske 
strømbelastninger. Å jevne ut 
topp og bunn i strømbehovet 
kan være veldig fordelaktig 
og redusere kostnadene, 
ettersom problemet i 
strømsystemene ofte er at den 
totale gjennomsnittseffekten 
er for høy.
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EATON: Lademuligheter for elektriske 
kjøretøy i kommersielle og i industrielle 
områder
Sammen med NatWest og Lombard, og i samarbeid med Renewable Energy 
Association, har EATON bestilt en ny Aurora Energy Research-rapport som 
fremhever omfanget av kommersielle muligheter for elektriske kjøretøyer (EV/
EB) som lader på kommersielle og i industriområder.

Eatons innovative produkter, løsninger og teknologier er 
designet for å hjelpe kunder med å administrere strøm 

og spare ressurser mens de jobber mer
produktivt, trygt og bærekraftig. kortbuss.

Rapporten fokuserer på prob-
lemer rundt hjemmelading. 
I noen byer og tettsteder 
rundt om i Europa har ikke 
EV-brukere tilgang til private 
parkeringsplasser, i Storbri-
tannia og Tyskland er tallet 
bare rundt 40%. Det forventes 
at kommersielle- og industri-
områder også vil spille en vik-
tig rolle i ladeinfrastrukturen 
for el-kjøretøy. Auroras prog-
nose er at at det innen 2040 
vil være rundt 17M og 23M 
elektriske kjøretøy i henholds-
vis Storbritannia og Tyskland. 
Dette kan akselereres basert 
på flere faktorer som blant 
annet produksjonskapa-
sitet og offentlige ordninger.

Et stadig økende antall el-
kjøretøy vil også tvinge frem 
endringer i strømforsyning-
snettet. Ettersom antallet el-
biler vil øke de neste årene, 
vil også etterspørselen et-
ter elektrisitet øke, noe som 
til slutt vil påvirke strøm-
prisene og CO2-utslipp.

Introduksjon av intelligent 
lading vil også være en nøk-
kelfaktor for kostnadsreduk-
sjon som ved å lade av el-
kjøretøyer når det er mindre 
etterspørsel etter strøm (f.eks. 
om natten) eller når det er et 
overforsyning i strømnettet. 
Resultatet vil gjøre el-biler 
rimeligere sammenlignet 
med tradisjonelle fossile bil-
er. Det forventes at prisene 
i Storbritannia vil reduseres 
med rundt en tredjedel mel-
lom 2018 og 2040 med en 
høy andel el-biler i bruk.

Rapporten diskuterer også 

muligheten for å redusere 
den totale markedsandel-
en for kjøretøy med tradis-
jonelle forbrenningsmotorer 

med opptil 90% innen 2040, 
noe som også vil redusere 
CO2-utslipp, og enda vik-
tigere, hvert land vil nå sine 
EU-mål for klimaendring.

Muligheter innenfor det 
kommersielle og i indus-
trien
Både kommersielle og indus-
triområder vil spille en viktig 
rolle i utbyggingen av EV-
infrastruktur. I Storbritannia 
og Tyskland har bare om lag 
60% av husstandene tilgang 
til privat parkering; resten er 
avhengig av offentlige lad-
estasjoner, arbeidsplasser, 
butikker, parkeringsplasser 
eller bensinstasjoner. Det 
faktiske antallet ladestas-
joner kan nå opp til 1-3M 
i Storbritannia og 2-4M i 
Tyskland hvis distribusjon 

av disse hadde blitt prior-
itert. Dette vil også kunne 
spre seg til flere områder 
som varehandeldistribusjon, 

pendlere, offentlige parker-
ingsplasser og andre veihjelp.

Investeringsmulighetene 
i disse applikasjonene er 
enorme. Aurora Energy Re-
search anslår at de kan nå 
så mye som opp til 2 til 6 
milliarder GBP i Storbritan-
nia og 3 til 8 milliarder EUR 
i Tyskland. Denne invester-
ingskostnaden er basert 
på de totale kostnadene 
for utstyr og installasjon for 
å imøtekomme den for-
ventede veksten i 2040.

Utvikling en lønnsom foret-
ningside
Utforming av en ny foret-
ningsidè bør alltid sees på 
med kritiske øyne. Til syv-
ende og sist må det være 
en lønnsom investering. Det 

EATON

https://www.distrelec.biz/en/manufacturer/eaton/man_eat
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kan blant annet være be-
talingsmodeller der bruke-
ren faktisk mottar en direkte 
strømregning, eller indirekte 
å bruke ladestasjoner som 
en markedsføringskampan-
je for å tiltrekke kunder til 
f.eks store kjøpesentere. De 
fleste ladestasjoner vil kreve 
et gebyr i tillegg til vanlig 
strømtakst for å gi en positiv 
avkastning på investeringen.

Fra et kommersielt perspe-
ktiv kan enkelte aktører innen 
transportnæringen i Stor-
britannia og Tyskland spare 
opptil 15% ved å bytte til el-
kjøretøy, sammenlignet med 
dagens kostnader. Slike kost-
nadsreduksjoner kan være en 
utløsende faktor for større in-
vesteringer i el-kjøretøy. Det 
er forventet at nettopp dette 
vil skje i løpet av det neste 
tiåret hvis det ikke allerede 
er i gang. Faktisk er Amazons 
distribusjons-biler i Storbri-
tannia allerede i dag full-ele-
ktiske. Amazon er et selskap 
som allerede ser fordelene 
med kostnadsbesparelser 
innen el-kjøretøy sammen-
lignet med biler som bruk-
er bensin og diesel (ICE).

Arbeidsplasser med ladestas-
joner kan forbedre lønnsom-
heten fordi ladepunktet 
kan brukes av flere biler. Ar-
beidsplasslading kan også 
være lønnsomt når sjåføren 
og personalet er villige til å be-
tale litt mer enn selve strøm-
prisen og i tillegg dele hvert 
ladepunkt mellom 4 biler.

Parkeringshus kan kreve en 

liten avgift utover marked-
spris for å oppnå lønnsom-
het. Eksemplene brukt i rap-
porten viste en nettoverdi 
(NPV) per ladestasjon på 
8000GBP i Storbritannia og 
3000EUR i Tyskland. Disse 
marginene for fortjeneste 
vil kunne være bærekraftig 
over en 12-årsperiode forut-
satt 6 timers bruk per dag.

Bensinstasjoner er uten tvil 
den mest attraktive forret-
ningsmodellen for investorer. 
NPV per ladeuttak kan nå 
opp til 66.000GBP i Storbri-
tannia og 25.000EUR i Tysk-
land på et bærekraftig nivå 
over 12 år i eksemplene som 
er analysert. Dette forut-
setter også at ladestasjo-
nene har belastningskapa-
sitet minst 6 timer hver dag.

Potensielle fordeler ved å 
kombinere EV-lading med 
annen teknologi
Teknologien som har intro-
dusert Bidireksjonelle ladere 
(Vehicle to Grid) (V2G)) gir 
en helt ny funksjonalitet, en 
etablert strømkilde eller sol-
celler kan forbedre lønnsom-
heten for kommersiell og 
industriell el-lading. Hver 
av disse kildene vil kreve yt-
terligere investeringer, men 
kan åpne opp for ytterlige-
re besparelser på generell 
basis. Det er allerede noen 
leverandører av ladestasjoner 
i Europa som bruker denne 
teknologien i dag, for eks-
empel: Fastned i Nederland. 
De har allerede satt opp en 
rekke solcelle-ladestasjoner 
på europeiske motorveier.

V2G kan forbedre lønnsom-
heten for bedrifter med 
bilpark som krever kom-
mersiell lading. For å lade 
en hel lastebilflåte over nat-
ten hos en bedrift med høyt 
energiforbruk, f.eks. hos et 
varelager med kjølerom, 
kan bruk av V2G-teknolo-
gi forbedre NVP per la-
detilkobling med opptil 15%.

Å kombinere sol- og ener-
gilagringssystemer med lad-
ing av el-kjøretøy, kan øke 
lønnsomheten betydelig på 
de rette stedene. Dette vil 
enten forbedre fortjenesten, 
senke forbruksrprisen på 
strøm eller motvirke et mu-
lig fall i selve utnyttelsen. Når 
det gjelder f.eks britiske ben-
sinstasjoner, kan lagrings-
systemer for solenergi og an-
nen energi gi nesten like mye 
NVP som høyeste strømpris 
over 24 år. Dette kan holde in-
vesteringen lønnsom, selv om 
bruken faller til bare 4 timer 
per dag for hver ladestasjon.

Faktorer for bruk av el-
kjøretøy
Det er to hovedfaktorer for er 
viktig for vekst i elektrisk mo-
bilitet; El-kjøretøy blir mer og 
mer attraktive for forbrukerne, 
og ikke minst offentlige støt-
teordninger og investeringer 
gjør det enklere for folk å in-
vestere i disse. Forbrukernes 
økende etterspørsel er direk-
te knyttet til kostnad på sam-
menlignbare biler som går på 
fossilt drivstoff, bedre batteri-
kapasitet og et stadig større 
nettverk av ladealternativer.

Aurora Energy Research economic study, commissioned by Eaton,  
NatWest and Lombard in partnership with the Renewable Energy Association

Learn more: eaton.com/EVcharging*Commercial & Industrial 

at Commercial and Industrial Sites  
in Great Britain and Germany

The number of C&I* EV charging  
outlets needed could reach  

1m-3m  
in GB, and  

2m-4m  
in Germany.

Such investment would result in long-term benefits 
for consumers and society, with 

car emissions potentially falling by 

Starting from 140,000 EVs in 
GB and 200,000 in Germany in 

2018, Aurora’s forecast sees  

17m and 23m 
by 2040  
in GB and Germany 

respectively. 

The investment opportunity  
for C&I* EV charging could reach  

£2bn-£6bn 
in GB, and  

€3bn-€8bn 
in Germany.

Co-locating solar and 
energy storage systems 

alongside EV charging can 
provide a major boost to 

the business cases  
on appropriate sites. 

In both GB and Germany,  
only about 

60%
of households have access 
to private parking at home. 

 
 

Availability of charge points on  
C&I* sites such as workplaces,  

retail stores or motorway service 
stations would help enable mass 

electrification of transport.

Opportunities  
in EV Charging 

90%
by 2040

in the high deployment 
case.

https://www.distrelec.biz/en/manufacturer/eaton/man_eat
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der et mobilt batteri kan rul-
les bort til et kjøretøy, eller en 
robot kan automatisere dette.

Progresjon for utvidelse av el-
kjøretøymobilitet: e-mobilitet 
som forretningsmodell er 
mye lettere å implementere 
hvis det er høy utnyttelses-
grad og omfang. Hastighet 
vil til slutt påvirke hvor raskt 
investorer er villige til å støtte 
og satse i denne bransjen.

Forbrukeratferd: Forretning-
sideene påvirkes hovedsake-
lig forbrukernes atferd. Noen 
vil gjerne lade kjøretøyene 
hjemme eller bare på jobben. 
Noen vil lade i løpet av da-
gen mens det gjøres andre 
ærend, eller andre vil betale 
underveis mens man forflyt-
ter seg. Kostnadene ved lad-
ing kan spille en viktig rolle, 
da en av årsakene til å kjøpe 
el-biler er muligheten til å 
spare kostnader sammenlig-
net med konvensjonelle biler.

Casestudie: Solener-
gi-Garasje; Park@Sol 
av Schletter, Tyskland

Schletter er produsent av 
solenergi monteringssyste-
mer. De produserer Park@
Sol, monteringssystem for 

garasjer og carporter i store 
områder, der små prefab-
rikerte betongfundamenter 
er forankret på mikropiler. 
Dette krever minimal kon-
struksjon på parkering-
splassen og er egnet for 
de fleste typer overflater.

For hver enkelt garasje og 
carport er det mulig med 
dobbel- og enkelparkering, 
skreddersydde fundamenter 
og underetasjer for tetting 
er mulig; Annet valgfritt til-
behør er reklameplass, ka-
belhåndtering, belysning og 
drenering. Carportene har 
integrerte ladestasjoner med 
flere (2-4) stikkontakter for 
el-bil, mopeder og el-sykler.

Eksempler på prosjekter
• Bedriftsparkering fra Sch-

letter GmbH i Oberbayern, 
Tyskland: 260 parkering-
splasser, 500 kW solkraft; 
solenergiproduksjonen til 
garasjen supplerer solcel-
leanlegget på fabrikkta-
ket og brukes på stedet, 
overskudd brukes til å 
lade elektriske kjøretøy-
er eller føres tilbake inn 
i strømnettet (V2G).

• Sparkassen Center i Bad 
Tölz, Tyskland: 0,3 MW 
solenergi og 142 parker-

ingsplasser på 2000 m2; 
gratis lading av elektriske 
kjøretøy for bankkunder

• Eurospeedway i Lausitz, 
Tyskland: 1 MW solenergi 
og 480 parkeringsplasser, 
med 5 el-ladestasjoner.

Les hele rapporten her

Industrielle og endebrytere

Eaton tilbyr et omfattende tilbud av industrielle endebrytere 
for å imøtekomme en rekke applikasjoner. Mekaniske 

endebrytere gir høy presisjon på grunn av at det er fysisk 
kontakt med målet.

Handle nå

Pris: Rapporten antyder 
at  batteridrevne elektriske 
kjøretøyer vil bli konkur-
ransedyktige med konvens-
jonelle biler (ICE-biler) i løpet 
av det neste tiåret, takket 
være økende produksjons-
volum og reduserte kost-
nader for batteriteknologi.

Rekkevidde: Rekkevidden 
vil fortsette å øke når batter-
istørrelsene øker, noe som 
styrker forbrukernes tillit. Bat-
teriets rekkevidde for en   el-bil 
med en kostnad på rundt 
230.000NOK forventes å nå 
rundt 650km innen 2030.

Tilgang til ladestasjoner: 
Forbrukere, myndigheter og 
industri har hver sin rolle å 
spille i hele den generelle EV-
infrastrukturen. Rapporten 
fokuserer på mulighetene 
infrastruktur på kommersi-
elle og industriområder gir.

Offentlig støtte er i stor 
grad drevet av spørsmål 
som forurensning, globale 
klimaendringer og strate-
gi for industri generellt.

Forurensning: Myndigheter 
er under økende press fra 
forbrukere på grunn av luft-
forurensing/kvalitet i større 
byer og dens innvirkning på 
innbyggernes helse. Noen 
byer jobber mot et nul-
lutslippsmål, mens andre 
allerede begrenser bruken 
av diesel- og bensinbiler.

Klimaendringer: El-kjøretøy 
kan brukes til å redusere ut-
slipp forårsaket av veitrafikk. 

El-biler har mye lavere utslipp 
enn forbrenningsmotorer. 
Forbud mot salg av forbren-
ningsmotorer er planlagt i 
Nederland og India fra 2030, 
i Skottland fra 2032 og i 

Frankrike og England fra 2040.

Industriell strategi: I Stor-
britannia har myndighet-
ene identifisert mobilitet 
som en av de fire store ut-
fordringene som vil forme 
regjeringens industrielle 
strategi. De håper å forbedre 
kollektivtransporten og ut-
nytte styrkene til den eksis-
terende transportsektoren.

Utfordringer
Følgende områder ble frem-
hevet som noen av de kri-
tiske usikkerhetene for den 
fremtidige utviklingen av 
forretningssideer for lading 
av infrastruktur i kommersi-
elle og i industriområder:

Enhetskostnader: Model-
lene anslår 20% reduksjon 
i kostnadene for ladestas-
joner innen 2030; dette kan 
gå både raskere eller tre-

gere i praksis. Det anslås 
også at kostnadene for sol-
cellepaneler og energila-
gringssystemer vil reduseres.

Batteriteknologi: Kontinu-

erlige forbedringer innen 
batteriteknologi vil føre til 
en reduksjon i det årlige 
strømbehovet for elbiler.

Inntektskilder: Over tid 
kan teknisk utvikling og 
nye reguleringer åpne 
for ekstra inntektskilder 
for ladestasjoner, spesielt 
for de som tar i bruk V2G.

Statlige motiver: Hvis 
landende kommer nær-
mere klimamålene, for-
ventes det at subsidier vil 
bli avskaffet og midlene 
kan brukes andre steder.

Ladestasjonsteknologi: Et 
høyt bruksnivå kan mulig-
gjøre ny design for ladestas-
joner. Flere biler kan lades 
samtidig på ladestasjoner 
med flere ladeforbindelser. 
Parkeringshus kan kanskje 
velge en bærbar ladeenhet 

EATON

https://www.distrelec.biz/en/manufacturer/eaton/man_eat
https://www.eaton.com/ch/en-gb/markets/buildings/IntegrateEVChargingInfrastructure/electric-vehicle-charging-aurora-energy-research-report.html
https://www.elfadistrelec.no/no/manufacturer/eaton/man_eat?q=*&filter_categoryCodePathROOT%2Fcat-L1D_379516=cat-L3D_525507&filter_Manufacturer=Eaton&filter_categoryCodePathROOT%2Fcat-L1D_379516%2Fcat-L3D_525507=cat-DNAV_PL_120902&filter_Buyable=1&filter_Manufacturer=Eaton&filter_categoryCodePathROOT/cat-L1D_379516=cat-L3D_525507&filter_categoryCodePathROOT=cat-L1D_379516&filter_categoryCodePathROOT/cat-L1D_379516/cat-L3D_525507=cat-DNAV_PL_120902&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.biz/en/manufacturer/eaton/man_eat
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HMI-paneler

Touch Panel HMI / PLC Eatons XV-serie med berøringsskjerm-
PLCer tilbyr plattformer med høy ytelse som gir uovertruffen 
fleksibilitet.

Handle nå

Automasjonssignalering

Eatons utvalg av stabelførere SL4 og SL7. Med sin lyse LED-
teknologi øker signaltårnene SL7 og SL4 bevisstheten om 

maskintilstander og øker merkbarheten, spesielt i ugunstige 
lysforhold.

Handle nå

RCD-effektbrytere
Eatons utvalg av jordfeilbrytere med integrert overbelastnings-
beskyttelse (RCBO), er produsert i henhold til IEC EN 61009 og 
oppfyller de nyeste europeiske og internasjonale standardene. 
DIN-skinne som kan monteres i en enkelt modulbredde, gir 
disse RCBO-ene en omfattende beskyttelsesløsning til et bredt 
spekter av applikasjoner.

Handle nå

Kontaktorer og hjelpebrytere

Hele spekteret av kontaktorer og hjelpebrytere for motorkret-
sen. Nye enkle å installere løsninger basert på smart kommu-

nikasjon.

Handle nå

TESTADAPTER FOR EV-LADEPUNKTER

EVCA210 1013-317

KOMPATIBEL 
MED ALLE
MULTIFUNKS-
JONSTESTERE

■ Trykknapp for PE-sikkerhetstest
■ Trykknapp for CP-feil “E” -simulering
■ Trykknapp for PE-feil (jordfeil) simulering
■ Rotasjonsbryter som gir PP State-simulering
■ Rotary Switch gir CP-statssimulering
■ Type 2 ladeplugg for ladepunkter med panelmontert stikkontakt
stikkontakt eller fast kabel med bilkontakt
■ IP54-klassifisering
■ Bæreveske
■ CAT II 300 V-klassifisering
■ Overhold lavspenningsdirektivet LVD 2014/35

Inkludert tilbehør: Type 2 ladeplugg, EVCA210 bæreveske, bruksanvisning

https://www.elfadistrelec.no/no/automation/human-machine-interfaces/hmis/c/cat-DNAV_PL_12030102?filter_Manufacturer=Eaton&ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/automation/automation-signaling/stacking-beacons/c/cat-DNAV_PL_12020401?filter_Manufacturer=Eaton&ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/manufacturer/eaton/man_eat?filter_IP-klassifisering=IP40&ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/manufacturer/eaton/man_eat?q=*&filter_categoryCodePathROOT%2Fcat-L1D_379516=cat-L3D_525507&filter_IP+Rating=IP40&filter_Manufacturer=Eaton&filter_categoryCodePathROOT%2Fcat-L1D_379516%2Fcat-L3D_525507=cat-L3D_525509&filter_Buyable=1&filter_Manufacturer=Eaton&filter_categoryCodePathROOT/cat-L1D_379516=cat-L3D_525507&filter_categoryCodePathROOT=cat-L1D_379516&filter_categoryCodePathROOT/cat-L1D_379516/cat-L3D_525507=cat-L3D_525509&ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=30213097&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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Kan EV-batterier virkelig vare 1 million 
kilometer?

Av Chris Rush sjefredaktør i Distrelec

Du har kanskje allerede 
hørt uttrykket “million 
miles batteri”? Det er det 
nyeste innen el-bilindus-
trien for å øke forbrukernes 
interesse for å investere 
i elektriske kjøretøyer.

Hvis du ikke har hørt om 
dette enda er det ingen 
grunn til bekymring, de 
fleste bilprodusenter vil sn-
art gi lyd fra seg når rekkev-
idden til batteriene forbed-
res. Det ryktes at Tesla for 
tiden jobber med et “mil-

lion-mile” batteriprosjekt 
innenfor deres Forsknings- 
& Utviklingsavdeling.

Forbrenningsmotorer (ICE) 
i dagens marked kan ge-
nerelt vare rundt 200.000 
mil med noe regelmes-
sig vedlikehold underveis. 
Dette regnes som en god 
kjørelengde for ethvert 
kjøretøy, uansett om det er 
ICE eller EV. Det faktum at 
vi snakker om rapporter om 
en million kilometer dre-
vet av et litiumbatteri med 

lang levetid, er forbløffende 
på så mange nivåer.

Hvem leder dette kap-
pløpet?
Nylig har flere produsent-
er av EV-batterier kunng-
jort en nær forestående 
lansering av et “million-
mile” batteri for el-bil-
er. General Motors (GM) 
publiserte en uttalelse 
om dette i mai 2020. Ikke 
bare det, GM jobber med 
neste generasjon batteri-
teknologi, som koboltfrie 

elektroder, halvleder-elek-
trolytter og ultra-rask lading..

I mars 2020 introduserte 
GM sitt Ultium batterisys-
tem for å konkurrere med 
Tesla. De uttalte at dets 
2,3milliarder USD batteri-
produksjon med LG Chem 
ville bli kalt Ultium Cells 
LLC. Hensikten er å finne 
måter å redusere batteri-
produksjonskostnadene 
i el-biler ved å investere 

i gruver, sikre metall-
priser og samarbeide 
med metallraffinaderier.

Et av de største navnene in-
nen el-biler er Tesla, og det 
er ingen overraskelse at 
Tesla har som mål å doble 
levetiden til batteriene som 

er installert i kjøretøyene, 
fra 0,5 til 1 milliom kilome-
ter. Dette prosjektet ledes 
av Contemporary Am-
perex Technology (CATL), 
som produserer batterier 
til Tesla og Volkswagen.

CATL går et skritt videre for 
å produsere et batteri som 
kan vare i 16 år eller 1,24 
millioner kilometer. Ideen 
bak dette er ikke bare å 
redusere avfallshåndter-

ingen av batteri når den 
når sin levetid, men også 
å implementere en ord-
ning for gjenvinning av 
batterier. Det antydes at 
batterier kan byttes mel-
lom biler, noe som vil re-
dusere kostnadene ved å 
eie en helt ny elektrisk bil.

Batteriteknologi
De fleste EV-batterier i 
dagens marked består 
alle av litium-ion, og det 
brukes flere forskjellige 
kjemikalier i batteriet. Når 
du kjøper en elektrisk bil 
i dag, kommer den med 
en garantiperiode på 8-10 
år eller 100-200.000 km. 
Garantibetingelsene kan 
variere fra produsent til 
produsent. Noen vil likevel 
garantere at batteriet vil 
opprettholde minst 70% av 
sin opprinnelige kapasitet 
i løpet av garantiperioden.

I virkeligheten er det op-
pdaget at EV-batterier va-
rer betydelig lenger med 
mye mindre nedbrytning. 
EV har eksistert i mer enn 
ti år, så eksperter beg-
ynner å se mer detaljert 
på innsamlede dataene.

Dataene som eksperter 
har analysert, har vist at 
det er tvilsomt at en EV 
vil bli fjernet fra veien på 
grunn av et fullstendig 
nedbrutt batteri. Noen 
ganger er dette tilfelle for 
el-biler som brukes til for-
retningsformål som vare-
biler og drosjer. Dette er 
absolutt ikke tilfelle ned 
EV for ordinære forbrukere.

Distrelec
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De aktuelle spørsmålene 
rundt batterier er: hvor 
lenge varer batteriet? 
Hvordan vil ladekapa-
siteten og rekkevidden re-
duseres over tid? Dette er 
spørsmål som alle kjøpere 
av el-biler vil stille seg når 
de investerer i et elektrisk 
kjøretøy. Et batteri som 
kan vare i over en million 
km og mest sannsynlig 
vil overleve selve bilen, vil 
utvilsomt svare på disse 
spørsmålene. Selv med 
en garanti på 500.000 ki-
lometer vil den vare lenge 
nok til å berolige de som 
er bekymret for å måtte 
bytte batteri for dyre 
penger når som helst. 
Dette vil være mer aktuelt 
for bilparker for varetrans-
port eller drosjeselskaper.

EV-produsenter bruker 
for tiden nikkel-kobolt-
aluminium (NCA) eller 
nikkel-mangan-kobolt 
(NMC) på personbiler på 
grunn av detshøyere en-
ergitetthet, noe som er en 
viktig faktor når man vur-
derer hvor langt en EV kan 
kjøre på én enkelt lading.

Det potensielle problemet 
med koboltbatterier er 
de høye kostnadene for 
metallet og de enorme 
miljøkostnadene ved å br-

yte ned metallet. Det er 
spådd at metallkostnad-
ene vil øke, og etterspørsel-
en vil også øke de neste 
ti årene. Det forventes at 
metallkostnadene vil øke, 
og etterspørselen vil også 
øke i løpet av det neste 
tiåret. For å løse dette prob-
lemet er det flere resirkul-
eringsprogrammer på 
plass for å resirkulere slike 
batterier, men hvis de skal 
vare en halv eller en million 
kilometer, kan ikke dette 
skje på 10-20 år. Det er nå 
krav om at batteriene skal 
resirkuleres mye tidlige-
re enn forventet levetid.
En annen løsning er å 
søke andre materialer og 
fremme forskning innen 
batteriteknologi, noe som 
CATL for tiden gjør. CATL 
jobber med et litium jern-
fosfat (LFP) batteri, som 

vil senke produksjonskost-
nadene og øke batteriets 
tetthet og sikkerhet. CATL 
har jobbet med denne 
teknologien sammen med 
deres cell-to-pack-teknologi.

Når får vi se et million-
mile batteri i el-biler?
Selv om teknologien er 
“nesten klar for marke-
det”, som andre har hev-
det, vil det sannsynligvis 
bli 2030 før den første el-
bilen leveres med et bat-
teri med rekkevidde på 1 
milliom km. Dette kan sky-
ldes flere faktorer, inklud-
ert nåværende batterifor-
pliktelser og bestillinger. 
Noen bilprodusenter er 
fremdeles i den overgan-
gen mellom ICE og EV og 
kan komme seg sterkt inn 
på markedet etterhvert.

Distrelec Testet: ladestasjoner for elektriske biler

Standarder sikrer klarhet og høye kvalitetsstandarder. Fleksible 
måleinstrumenter og tilkoblingsadaptere er nødvendig.

Av Werner Käsmann, Beha-Amprobe

Samtidig som at markedet 
for elektriske kjøretøy (EV) 
har blitt større de siste årene 
i Europa, har behovet for 
ladestasjoner økt i takt med 
dette. Infrastruktur og et-
terspørsel etter EV-er har et 
“høna og egget”-forhold et-
ter som jo flere biler som er 
på veien, jo større er behovet 
for ladestasjoner, men an-
tallet ladestasjoner som er 
utplassert kan også hindre 
overgangen til EV. Nå som 
EV-markedet er i ferd med 
å bli mer relevant har også 
antallet ladepunkt økt, og i 
følge rapporter fra organisas-
joner og media vil det være 
rundt 220 000 ladere i vest- 
og nord-europa innen 2020.

Følgende av feil på lad-
estasjoner er mange, slik 
som overbelastning av 
strømforsyningssystemet, 
skade på utstyr og syste-
mer og fare for mennesker.

Forholdet er ganske en-
kelt: Hver eneste ladestas-
jon med feil minsker etter-
spørselen etter elektriske 
biler grunnet upålitelig 
forsynings-infrastruktur. Om 
et land ønsker å gjøre frem-
skritt når det gjelder elek-
trisk mobilitet, så er ingen 
brister i forsyningen tillatt.

Mange byer over hele Eu-
ropa responderer på dette 
med egne planer for utbyg-
ging som en del av balan-
segangen med tanke på 
mangelen på parkering-
splasser i urbane områder. 
Alle nye ladestasjoner må 
samsvare med relevante eu-
ropeiske standarder for ele-
ktriske installasjoner. De ge-
nerelle reguleringene som 
må tas i bruk inkluderer HD 
60364-6, HD 60364-7-722, HD 
60364-5-54 and HD 60364-
4-41 samt HD 60364-5-52.

I samsvar med HD 60364-6 er 
det påkrevd at alle godkjen-
te elektrikere gjennomfører 
en test av lav-spennings-
systemer etter igangset-
ting. Testen omfatter måling, 

“Det er spesielt ty-
delig på offentlige 
ladestasjoner hvor 

viktig testing og 
godkjenning er ved 
installasjon, og like 
så periodisk testing, 

er. Tross alt er det 
tekniske lekmenn 
som bruker disse 

systemene,”

inspeksjon og testing av 
de forskjellige driftstilstan-
dene til en ladestasjon.

Standard måleprosedyrer 
omfatter kontinuitetsmåling 
av jordledere (PE), funksjon-
stest av RCD-er og måling av 
isolasjons- og jordmotstand.

Når man foretar initiell test og 
påfølgende periodiske tester 
så er det viktig å vite hvilken 
lademodus som blir brukt.

Fire måter å lade på. Ser 
man på dagens driftsprak-
sis vil man se fire forskjel-
lige lademodus basert på 
standarden DIN EN 61851-
1, som blir referert til som 
lademodus 1, 2, 3 og 4.

EN 61851-1 beskriver lademo-
dus 1 som lading med maksi-
malt 16 A via en-fas kontakt 
med jord (en Schuko-kon-
takt i de fleste europeiske 
land) eller tre-fas industri-
elle kontakter (f.eks. CEE-
kontakt). Modus 1 blir typisk 
brukt til lading av små ele-
ktriske kjøretøy, slik som e-
sykler, e-motorsykler eller e-
scootere. I denne modusen 
er det strengt nødvendig 
med en RCD (jordfeilbryter).

Modus 2 beskriver en- eller 
tre-fas AC-lading med dobbel 
strømstyrke opptil 32 A, også 
her brukes hus- eller industri-

Werner Käsmann, Teknisk 
salgssjef hos Fluke.

https://www.distrelec.com/global/?search=beha-amprobe&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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kontakter. Hovedforskjellen 
sammenlignet med modus 1 
er modus 2 bruker en spesiell 
ladekabel med integrert kon-
troll- og beskyttelseskrets. IC-
CPD (In-Cable Controll and 
Protection Device) beskyt-
ter brukeren mot elektriske 
støt forårsaket av feil på iso-
lasjonen om bilen har blitt 
tilkoblet et elektrisk uttak 
som ikke er ment for lading.

Modus 3 dekker perma-
nente ladestasjoner med 
ladekabler og spesialtde-
signede kjøretøytilkoblinger 
av type 1 og 2. Systemet har 
innebygde sikkerhetsfunk-
sjoner, slik som jordfeilbry-
ter (RCD). Utstyret er laget 
med tanke på å hurtiglad-
ing via en- eller tre-fas vek-
selstrøm opptil 32 A for alle 
vanlige elektriske kjøretøy.

Til forskjell fra lademodus 3 
lader modus 4 kjøretøybat-
terier med opptil 400 A DC. 
For dette formålet er laderen 
integrert i stasjonen. Andre 
strukturelle trekk er felles 
med modus 3: Permanent 
installert ladestasjon med 
fast kabel, låsbare kontakter 
(Combo 2 eller CHAdeMO) 
samt beskyttelsesfunksjon-
er bygd inn i ladestasjonen.

Standarer: sikre klarhet og 
høye standarder for generell 
kvalitet, for elektrisk planleg-
ging, kontakter med mer-
keeffekt på over 2 kW har 
egen kurs. I vurdering av en-
fas ladestasjoner er mang-
foldsfaktoren 1. Vær også 
oppmerksom på at kon-
takter med jording for van-
lig husbruk kun kan brukes 

i kortere perioder med et 
maksimalt strømtrekk på 
16 A. Om kontinuerlig effekt 
opptil 3,7 kW er nødven-
dig må kontakter med eg-
net beskyttelse brukes (f.eks. 
CEE 16/3). Forsyningskabelen 
må også være konstruert i 
henhold til HD 60364-5-52.

Ved testing av ladestasjoner 
må reslutatene nøyaktig og 
repterbart representere de 
faktiske ladeprosessene. Føl-
gelig må et elektrisk kjøretøy 
bli simulert når en ladestas-
jon testes, siden en ladestas-
jon ikke vil gi ut en ladespen-
ning uten simulering av et 
kjøretøy. Fluke har utviklet 
testadaptersettet Beha Am-
probe EV-520-D for dette for-
målet. Dette settet simulerer 
kjøretøyet samt forskjellige 
kvadrat på ladekabelen for 
utgangseffekter opptil 22 kW.

Så snart ladespenningen er 
utløst, kan testen gjennom-
føres ladestasjonens uttak 
ved å bruke måleadapteret 
og installasjonstesteren. I 
tillegg omfatter testen en 
visuell inspeksjon og lav-
motstandsmåling av beskyt-
tende jord (PE) og potensi-
allederen fra ladestasjonen 
og til ladekontakten.

Testadapter: det utgjør 
hele forskjellen
Testadapter-settet Beha 
Amprobe EV-520-D skiller 
seg fra andre produkter på 
markedet med sin tilpas-
ningsevne. Med adapteren 
kan testing av en-fas lad-
estasjoner gjøres med type 

Beha-Amprobe

“Det er tilrådelig 
med ekstra evalu-
ering av holdbar-
heten til plug-in-

enheter,” 

forklarer Werner Käsmann.

Dette omfatter evauler-
ing av temperaturen etter 
en time med kontinuerlig 
drift. En maksimal temper-
aturøkning på 45 Kelvin kan 
tolereres. Mulige brannfar-
lige belastninger kan lette 
oppdages ved å bruke den 
nyeste teknologien. For slike 
formål har Fluke utviklet det 
nye PTi120 termokamereaet. 
De målte verdiene kan lett 
evalueres og deles ved hjelp 
av den nye Fluke Connect as-
set tagging-programvaren. 

Simulering av lademodus

Beha-Amprobe

1 kontakt på samme måte 
som ladestasjoner som har 
type 2 kontakter. EV-520-D 
kan også brukes på stasjoner 
som har installert perma-
nente ladekabler og type 2 
ladegrensesnitt. På tross av 
det store antallet produsent-
er av ladestasjoner, er settet 
svært fleksibelt fordi det har 
mulighet til å simulere for-
skjellige testsimuleringer og 
at ledningskvadrat kan vel-
ges. Begge tilkoblingene for 
control pilot signal utgang 
(CP) blir brukt ved oppstart. 
Pilotsignalet (PWM) blir sjek-
ket for å sikre at det kommu-
niserer på riktig måte med 
kjøretøyet som blir ladet.

Alt i alt kan løsningen fra Beha 
Amprobe teste et stort utvalg 
ladestasjoner med bare en 
testadapter. For å sikre hold-
barhet og pålitelig drift, spe-
sielt utendørs, er EV-520-D 
utstyrt med 4 mm støv- og 
vannbeskyttede testkontak-
ter. PE pre-testfunksjonen 
er et av settets høydepunkt. 
Den gjør det mulig å gjøre 
en evaluering av mulig til-
stedeværelse av spenning 
på jordleder (PE), noe som 
gjør den svært anvendelig.

I praksis: testsekvens un-
der igangkjøring
Når den visuelle inspeksjonen 
og lav-motstandsmålingen 
er gjennomført og ladespen-
ningen er slått av, kan en 
aktiv måling gjøres med 
testadapteret ved å bruke 
installasjonstesteren Beha 
Amprobe Pro-Install 200.

Testsekvensen som skal føl-

ges defineres av standarden 
HD 60364-6. En test starter 
alltid med en visuell ins-
peksjon. Kontinuitetstest av 
ledninger for beskyttende 
jord (PE) og tilhørende tilko-
blinger må gjennomføres 
ved å måle motstanden 
med en teststrøm på minst 
200 mA. Spesifikasjonene 
for evaluering av måleresul-
tatene er spesifisert i hen-
hold til HD 60364-6, anneks 
A, Tabell A.1 basert på lengde 
og kvadrat på kabel. Isolas-
jonstestingen kan bare gjen-
nomføres etter denne testen.

Avhengig av systemets de-
sign må feilsløyfe-imped-
ansen måles og evalueres i 
forhold til oppstrøms beskyt-
tende enhet for å kunne være 
beskyttet ved automatisk 
nedstengning. Siden install-
ering av ladestasjoner inklud-
erer en spesiell type system, 
må valg av RCD basere seg 
på spesifikasjonene gitt i 
HD 60364-7-722, som spe-
sifiserer bruken av RCD 
type B når DC-feil oppstår.

Dette må så sjekkes for sams-
var med forholdene rundt 
nedstengning ved å bruke 
relevant testprosedyre. Om 
telleutstyr er installert må 
også rotasjonsfeltet sjekkes. 
En last kan også være tilko-
blet testadapteret og strøm-
kontakten på baksiden. Dette 
kan da brukes for å sjekke 
at systemet for energide-
teksjon virker som det skal.

I praksis: periodisk verifi-
sering

Klausul 6,5 i HD 60364-6 må 
følges for periodisk verifiser-
ing. Om de periodiske tes-
tene også omfatter elektrisk 
sikkerhet i tillegg til pilotsig-
nalets driftstilstand i henhold 
til EN 61851-1, så må PWM-
signalet også måles med 
et oscilloskop. Den grafiske 
fremvisningen av signalet gir 
brukeren viktig informasjon 
om mulige feil i kommuniks-
jonen mellom kjøretøy og 
ladestasjon. Om en ekstern 
forstyrrelse oppstår grunnet 
feil i forsyningen så vil Fluke 
125B ScopeMeter gi en presis 
fremstilling av forstyrrelsen. 
Dette betyr at det eksister-
ende måleutstyret, lade-
adaptere, installasjonstestere 
og bærbare oscilloskop er en 
lønnsom investering for hur-
tig å kunne finne og reparere 
feil i ladeinfrastrukturen.

Konklusjon
Elektriske kjøretøy har kom-
met for å bli, men instal-
lering og igangkjøring av 
de nødvendige ladestasjo-
nene krever at elektrikere 
har ekspertisen som kreves. 
Dette gjelder for både privat 
og offentlig sektor. Offentlige 
ladestasjoner viser spesielt 
hvor viktig oppstartstesting 
og jevnlige periodiske tester 
er, all den disse vil bli brukt 
av lekmenn. I fremtiden vil 
det bare bli enda viktigere å 
kunne finne feil i ladekretser 
sikkert og raskt ved å bruke 
fleksibel måleteknologi.

https://www.distrelec.com/global/?search=ev520&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=ev520&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=30147194&ext_cid=prnaabazzde-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=ev520&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=ev520&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=proinstall+200&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke125b&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke125b&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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Beha-Amprobe
EV-ladetesting

Kompakt Fluke PTi120 termisk kamera med 
lommer
Jo større problemet er, jo raskere trenger du å løse det. Den 
nye Fluke Pocket Thermal Imager gir kraften til å minimere 
nedetid i alles hender med riktig verktøy til rett tid. Som den 
første forsvarslinjen for enkel feilsøking, gir PTi120 deg mu-
ligheten til å slutte å bekjempe branner på jobben og beg-
ynne å forhindre dem.

Handle nå

Telaris ProInstall-200 installasjonstester

Telaris Multifunction Tester Series tilbyr modeller som verifiser-
er sikkerheten til elektriske installasjoner i private, kommersi-

elle og industrielle applikasjoner.

Handle nå

Testadaptersett for EV-ladestasjoner

EV-500-serie adapteradapterkits er designet for å teste 
funksjon og sikkerhet for ladestasjoner modus 3 for 
vekselstrømslading. Adapter Kit lar deg utføre tester i 
kombinasjon med passende testinstrumenter som en 
installasjonstester.

Handle nå

Fluke 125B Industrial ScopeMeter

Den kompakte ScopeMeter® 120B-serien er den robuste 
oscilloskopløsningen for feilsøking og vedlikehold av 

industrielt elektrisk og elektromekanisk utstyr. Det er et 
virkelig integrert testverktøy, med oscilloskop, multimeter og 

høyhastighetsopptaker i ett brukervennlig instrument.

Handle nå

Superkondensatorer - fremtidens 
energilagring?

Når vi tradisjonelt tenker på 
lagring av energi så tenker 
vi automatisk på batterier. 
På grunn av deres kjemiske 
kjennetegn bruker batterier 
tid på å lade seg opp, og dette 
gjelder særlig batterier av 
typen litium polymer. Derfor 
er litium-ion-batterier bedre 
egnet for EV-markedet, med 
sin høye effekt-tetthet og 
ingen minne-effekt, som gjør 
batteriene vanskeligere å lade 
over tid. Men på tross av disse 
egenskapene så er det ikke 
alltid at batterier er egnet for 
enkelte typer kjøretøy, som 
for eksempel hybrid-kjøretøy. 
Det er her kondensatorer 
kan tas i bruk med stort 
hell. Som vi allerede vet fra 
bruken av kondensatorer 
i elektriske kretser så kan 
de opplades og utlades 
raskt etter hva som kreves. 
Dette er grunnen til at de 
egner seg så godt til hybrid-
kjøretøy som krever store 
mengder energi på kortest 
mulig tid, og hvorfor dette 
behovet vanligvis dekkes 
av superkondensatorer.

Hva er 
superkondensatorer?
S u p e r k o n d e n s a t o r e r 
(eller ultrakondensatorer) 
skiller seg i hovedsak fra 
tradisjonelle kondensatorer 
på to måter: de har større 
areal på platene og mindre 
avstand mellom disse 

platene fordi separatoren 
oppfører seg litt annerledes 
fra en standard dielektrisk.
I en vanlig kondensator er det 
to plater som er belagt med 
et porøst metall-materiale for 
å gi et større areal for lagring 
av ladning, disse er separert 
med en tykk plasfilm eller 
et keramisk dielektrikum. 
Når kondensatoren blir ladet 
opp blir det skapt et elektrisk 
felt mellom den positive 
ladingen på den ene platen 
og den negative på den 
andre. Dette polariserer så 
dielektrikumet og justerer 
molekylene i motsatt retning 
av dette feltet, noe som 
minsker dens styrke og 
gjør det mulig for platene 
å lagre enda mer energi.

I en superkondensator er 
det ikke noe tradisjonelt 
dielektrikum. I stedet er det to 
plater dynket i en eletrolytt og 
separert med en mye tynnere 
spole (vanligvis av papir eller 
plastikk).Når platene i en 
superkondensator blir ladet 
opp vil motsatte ladninger 
skapes på begge sider 
av spolen. Dette har blitt 
kalt “elektrisk dobbeltlag”, 
og dette er grunnen til at 
du noen ganger kan se 
superkondensatorer bli kalt 
dobbeltlagskondensatorer. 
Kombinasjonen av følgende 
egenskaper gjør det mulig for 
superkondensatorer å oppnå 

Av Benn Hodgkiss, Distrelec Product Manager for 
passive komponenter

Benn Hodgkiss
Produktsjef

https://www.distrelec.com/global/?search=30147194&ext_cid=prnaabazzde-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=proinstall+200&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=ev520&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke125b&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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Superkondensatorer

mye høyere kapasitansnivåer:

Plater med større og 
mer effektive overflater
Mindre avstand 
mellom platene
Batteri vs superkondensator
Superkondensatorer har 
også egenskaper de deler 
med både batterier og 
tradisjonelle kondensatorer. 
Hovedforskjellen mellom 
disse to er at batterier har 
høyere tetthet (lagre mer 
energi per masse) mens 
kondensatorer har høyere 
effekt-tetthet (gi fra seg 

og lagre energi raskere).
Superkondensatorer har de 
høyeste kapasitansverdiene 
per volum som er 
tilgjengelig og den 
høyeste energitettheten 
av alle kondensatortyper. 
Effekt-tettheten til en 
superkondensator er 
generelt 10 ganger større enn 
hos et konvensjonelt batteri, 
noe som gjør dem i stand 
til mye raskere oppladings/
u t l a d i n g s - s y k l u s e r , 
forenklede ladekretser, 
betydelig lengre levetid, 
større temperaturområde 

og høyere utladingstopper 
for laster som krever høy 
effekt i korte perioder. 
Denne teknologien nærmer 
seg stadig mer egenskapene 
til et tradisjonelt oppladbart 
batteri og er i ferd med å 
bli en hybrid mellom en 
standard kondensator og 
et batteri. De er også godt 
egnet til å brukes i parallell-
kobling med batterier for å få 
det beste fra begge verdener. 
Om du behøver å lagre en 
rimelig mengde energi i et 
relativt kort tidsrom (fra noen 
få sekunder til noen minutter), 

eller har for store mengder 
energi til å lagre det i en 
kondensator og for liten tid 
til å lade opp et batteri, da er 
kanskje en superkondensator 
akkurat hva du trenger.

Nåværende bruk og 
fremtiden
S u p e r k o n d e n s a t o r e r 
blir stadig mer vanlige i 
kommersielle produkter 
ettersom prisen har 
begynt å komme ned på 
nivå med batterier. De 
sørger for alt fra back-up-
strøm i mobiltelefoner til 
forlengelse av batteritiden 
i utstyr som noen ganger 
krever rask levering av 
strøm, som for eksempel 
zoomen til et digitalkamera. 
De er også i ferd med å 
bli vanlige i mer krevende 
bruksområder for 
strøm- og effektbehov, 
som for eksempel:

• Minnebackup i 
elektronisk utstyr for 
å håndtere bortfall av 
strømforsyning

• I elektriske kjøretøy 
som ofte behøver høye 
strømmer i korte støt

• Tilbakeføring av 
bremseenergi i for 
eksempel busser og tog

• Bidra til å jevne 
ut varierende 
strømforsyning ved 
energihøsting i vindkraft- 
og solcelleanlegg

Men bruken kan gå langt ut 
over dette og de blir i økende 
grad sett på som en fullverdig 
erstatning for batterier og 

som en del av det grønne 
skiftet i energihøsting 
og elektriske kjøretøy.
SPSCAP er i forkant av 
denne teknologien med 

sin modulserie med 
kondensatorer. Denne 
teknologien er allerede 
i bruk i stort omfang i 
hybridbusser, plug-in-
hybridbusser, brenselcelle-
busser, skolebusser og 
andre kommersielle kjøretøy. 
Ultrakondensatormodulene 
kan brukes til effektiv, 
svært pålitelig og smart 
energilagring for start, 
akselerasjon og tilbakeføring 
av bremseenergi. Dette 
prinsippet blir nå også 
prøvd ut i trikker og tog 
for å få ytterligere fart 
på denne overgangen. 
Videre, ettersom bruken 

av IoT fortsetter å vokse, vil 
tilkoblet utstyr sannsynligvis 
være avhengig av en eller 
annen form for energihøsting 
for å sørge for kontinuerlig 

drift og strømtilførsel. 
Det er sannsynlig at 
superkondensatorer med 
sine små fysiske mål og store 
lagringskapsiteter, vil være 
en integrert del av dette. 
Utvikllingen av en “fleksibel” 
superkondensator (uten 
tap av egenskaper) foregår 
også, med en uendelig 
mengde bruksområder. 
Dette er noe som kan være 
avgjørende for fremtiden, 
ikke bare for IoT, men også 
for kroppsnær teknologi, 
bærbare forbrukerartikler 
og utstyr og systemer 
for medisinsk sporing.

Superkondensatorer
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Superkondensatorer

Eaton hybrid-superkondensatorer
En ny generasjon med komponenter for energilagring som 
kombinerer fordelene til Li-ion-batterier med lang levetid og 
påliteligheten til symetriske superkondensatorer.

Handle nå

Vishay 196 HVC-serien med lagringskondensatorer

Denne serien er laget for å gi utviklere en løsning på energila-
gring som overvinner begrensningene til oppladbare batterier 

og superkondensatorer.

Handle nå

KEMET FT-serien med superkondensatorer

Disse egner seg best til integrerte mikroprosessorsystemer 
med flashminne.

Handle nå

SPSCAP modulære superkondensatorer

Kondensatorer i forkant av den grønne revolusjonen med 
overlegen kraft og over 1 000 000 driftssykluser.

Handle nå

Alternativ Energi

Koble til, overvåke og kontrollere forskjellige eksterne steder og prosesser
av Red Lion

Som en globale ekspert innen kommunikasjon, overvåking 
og kontroll for industriell automatisering og nettverk har 

Red Lion levert innovative løsninger i over førti år.

https://www.elfadistrelec.no/no/pf/3194868?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/1970835?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/1767413?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/2401273?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=red+lion&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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Alternativ energi er en vok-
sende sektor av verdens 
strømforsyning. For at vind-
, sol- og vannkilder skal 
skaleres pålitelig, må produk-
sjonen bli mer pålitelig og 
kostnadseffektiv. Fremtidens 
energikilder vil kreve neste 
generasjons infrastruktur. 
Red Lion Controls gir pro-
dusenter muligheten til å 
koble til, overvåke og kon-
trollere alletyper kilder 
eksternt, fra vindturbiner til 
solcellepaneler til nedsenk-
bare vannkraftgeneratorer.

Fordi viktige produksjons-
variabler endres kontinuerlig, 
trenger operatører sanntids 
datainnsamlings-, kommuni-
kasjons- og kontrollsystemer. 
Kontrollene som brukes til å 
kjøre tradisjonell kraftproduk-
sjon,  baner vei for mer intelli-
gente, kraftige og standardis-
erte systemer. Red Lion’s 
industrielle automatiserings- 
og nettverksløsninger inklud-
erer Ethernet-switcher som 
raskt overfører og behandler 
data, Wi-Fi og mobilrouter 
for trådløs tilgang til eksterne 
enheter og HMI-er som gjør 
det mulig for organisasjoner 
å overvåke status i sanntid.

Pålitelig tilgang på data og 
kommunikasjon gir oper-
atørene den informasjonen 
de trenger for å umiddelbart 
justere møller, turbiner og 
ventiler for å maksimere kraft-
produksjon og overvåke ut-
styret som helhet. Umiddel-
bar tilgang til eksterne data 
er viktig for å forutsi nødven-
dig vedlikehold og minimere 
kostbar nedetid. Våre pro-

gramvare- og kon-
f igurasjonsverktøy 
gjør det enkelt å in-
tegrere intelligente 
funksjoner for over-
våking av nytt utstyr 
med eksisterende 
SCADA, vedlikehold-
s a d m i n i s t r a s j o n 
og andre systemer.

Våre robuste in-
dustriprodukter er 
bygget for pålite-
lighet og bruker-
vennlighet og gir 
ytelsen som kreves 
for å sikre at infra-
strukturen holder 
seg i gang. Dette 
er grunnen til at 
Red Lion blir ansett 
som en ledende in-
dustriell automa-
tiserings- og nett-
verksbygger innen 
alternativ energiindustri. Som 
en pålitelig partner hjelper 
vi organisasjoner over hele 
verden med å utvikle syste-
mer som forbedrer effektiv-
iteten og reduserer nedetid.

Bedrifter over hele verden 
bruker Red Lions løsninger for 
å holde sine systemer trygge 
og pålitelige døgnet rundt, 
uavhengig av plassering. Red 
Lion tilbyr intelligente indus-
trielle løsninger som gir tilko-
bling, overvåking og kontroll 
som kreves for å få jobben 
gjort i Alternativ Energi-ap-
plikasjoner som inkluderer:

Vindkraft
Ved å bygge intelligens, 
kommunikasjon og kontroll-
muligheter i sanntid inn i 

vindturbiner vil det bidra til 
å forbedre oppetid og effek-
tivitet på flere måter. Feil på 
girkasse kan for eksempel 
forhindres ved å bruke pro-
grammerbare kontroller for 
kontinuerlig å overvåke ol-
jetemperatur, trykk og vari-
abler fra andre sensorer. En 
applikasjon på kontrolleren 
kan automatisk iverksette 
korrigerende tiltak når kri-
tisk vedlikehold er nødven-
dig. Turbinproblemer kan 
forhindres, og effektiviteten 
kan forbedres ved å overvåke 
og korrigere for overdreven 
vibrasjon, overhastighet og 
bremsing, samtidig som ef-
fekten optimaliseres ved au-
tomatisk å justere bladets 
stigning og gir. Selv fugle-
kræsj kan håndteres mer 

Alternativ Energi Alternativ Energi

effektivt ved å integrere 
Ethernet eller trådløs kom-
munikasjon med videoka-
meraer, slik at bladene kan 
inspiseres eksternt uten be-
hov for å sende en tekniker 
til stedet etter at sensor-
er oppdager en hendelse.

Solenergi
Ved å legge til muligheter til å 
svare øyeblikkelig på foruroli-
gende temperaturendringer 
eller andre ytelsesindikatorer, 
kan problemer proaktivt fo-
rhindres. Paneler, transforma-
torer, omformere og andre 
komponenter kan overvåkes i 
sanntid. Med muligheten til å 
motta og behandle input fra 
flere eksterne I / O-enheter, 
kan operatører oppdage lek-
kasjer, blokkerte paneler og 
andre problemer og korrige-
re dem raskt for å minimere 
tap. Ekstern videoovervåking 
kan integreres med kontroll-
systemer for å se hva som 
forårsaker skygge eller andre 
problemer, og avgjøre om en 
tekniker kanskje må sendes. 
Kontrollsystemer gir dataene 
for å nøyaktig diagnostisere 
problemer og planlegge 
riktig handling for å maksi-
mere arbeidseffektiviteten.

Vannkraft
Fjernovervåking og kontroll-
funksjoner kan utvides til 
vannkraftgeneratorer og de 
undervannskomponentene 
som driver dem. Tidevanns 
turbinblad kan justeres 
automatisk avhengig av 
tidevannets styrke og retning 
ved hjelp av inngang fra sen-
sorer koblet gjennom nett-

verket. Trykket og strømmen 
gjennom forskjellige ventil-
er, pumper og rør kan også 
overvåkes og kontrolleres i 
sanntid for å holde driften 
innenfor sikre og effektive 
parametere. Intelligente sys-
temer gir ikke bare sanntids-
kontroll, men hjelper langsik-
tig vedlikehold ved å samle 
ytelsesdata via åpne proto-
koller for å levere data til an-
nen overvåking, forebyggen-
de vedlikehold og M2M 
kommunikasjonssystemer.

Red Lion kan guide deg på 
veien til forbedret produk-
tivitet og pålitelighet med 
industriell automatiser-
ings- og nettverksprodukter 
som gir deg muligheten til 
sømløst å koble til, overvåke 
og kontrollere driften din.

Koble til
Tilkobling er kjernen i det 
Red Lion gjør, fra vår bran-
sjeledende serie med Ether-
net-, Wi-Fi- og mobil M2M-
produkter til omfattende 
protokollstøtte- og tilko-
blingsalternativer som er in-
nebygd i våre RTUer og HMI-
er. Du finner sikre pålitelige 
kommunikasjonsalternati-
ver som gir innsyn i ekstern 
drift, samler ytelsesdata fra 
kritiske enheter og mulig-
gjør fullstendig eksternt 
vedlikehold og feilsøking.

Ethernet og mobilteknologi 
muliggjør sømløs tilkobling av 
mange I / O-enheter, uavhen-
gig av plassering. Vi tilbyr in-
dustrielle Ethernet-switcher, 
Wi-Fi-radioer, mobilroutere 

og andre kommunikas-
jonsprodukter. Standarder 
som støttes inkluderer Eth-
ernet, USB, RS-232 og RS-
485 kommunikasjon, HSPA, 
GSM, GPRS og EDGE mobil, 
802.11a / b / g / n Wi-Fi og 
andre. Red Lion’s funksjon-
srike produkter inkluderer:

• N-Tron og Sixnet-serien 
industrielle Ethernet-
svitsjer er tilgjengelige 
i administrerte, ikke-
administrerte, overvåkede 
og PoE-modeller.

• ·Wi-Fi-radiosystemerer 
i N-Tron-serien som 
er IEEE 802.11a / b / g / 
n-kompatible støtter 
datahastigheter på opptil 
300 Mb / s.

• - Sixnet-serien av 
mobilrutere og RTU-
er støtter flere 4G- og 
3G-nettverk, samt 
innebygd Modbus-støtte 
for å forenkle tilkoblingen 
til nettverk med flere 
enheter.

• ·Red Lions HMI-er leverer 
det bredeste spekteret 
av protokollstøtte 
i bransjen og har 
innebygde drivere for 
hundrevis av industrielle 
kontrollprodukter som 
brukes i alternativ energi.

• Mange av 
produktene våre tilbyr 
sikkerhetsfunksjoner 
som oppfyller NERC 
CIP-kravene, inkludert 
1024-biters kryptering, 
802.1x-kompatibilitet, 
VPN-støtte og IP-
svartelisting.
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Alternativ Energi

Med produkter som mu-
liggjør enkel innsamling 
og logging av kritiske tele-
metordata, gir våre indus-
trielle løsninger sanntid og 
ekstern tilgang til “alltid på” 
overvåkingsutstyr i felten. 
Sluttresultatet er strømlin-
jeformet datainnsamling og 
forbedret oppetid på net-
tverket, noe som forbed-
rer sikkerhet og produktiv-
itet ved å redusere behovet 
for å fysisk tilstedeværelse 
på selve lokasjonen.

Overvåk
Protokollene som våre HMI-
er, paneldisplayer og andre 
produkter støtter, gjør det 
enkelt å overvåke flere enhet-
er, enten du er på selve lokas-
jonen eller er tusenvis av miles 
unna. Du kan få et faktisk bil-
de av ytelsen ved å bruke de 
integrerte driverne som er in-

nebygd i HMI-ene våre for å 
få data og statusinformasjon 
fra utstyret, uten å måtte leg-
ge til en protokollkonverter-
er. Ved å bruke vår fleksible 
C r i m s o n ® - p ro g r a mva re 
eller programmerbare RTU-
er, kan du sømløst dra nytte 
av sanntidsdata for å lage 
nye applikasjoner som opti-
maliserer ytelse og oppetid. 
Red Lion’s omfattende støtte 
og fleksibilitet reduserer tids-
bruk på installasjon og inte-
grering og gir eksisterende 
funksjoner nye muligheter.

· Red Lion HMI-er gir ikke bare 
elegante skjermer, men kan 
også fungere som datalogge-
re for å samle informasjon for 
statistisk analyse. Og med en 
innebygd webserver kan du 
enkelt overvåke installasjo-
nene dine på mobile enheter.

• Crimson HMI-konfig-
uras jonsprogramvare 
inkluderer drivere for 
over 250 protokoller, 
som gir fullstendig in-
tegrasjon med praktisk 
talt alle PLS-, PAC-, RTU- 
eller motordrivkontroller.

• Våre produkter kan til 
og med overvåke seg 
selv gjennom selvdiag-
nostiske evner. For eksem-
pel gir N-Tron seriens in-
tegrerte support, N-View, 
våre HMI-er mulighet til 
å overvåke og vise port-
nivåstatus for Ethernet-
switcher i N-Tron-serien.

Evnen til å behandle input fra 
flere kilder og samhandle med 
flere systemer og applikas-
joner gir Red Lion-kunder 
uovertruffen mulighet til å 
overvåke drift i sanntid og 
dra nytte av økt synlighet.

Alternativ Energi

Kontrol
Red Lion’s kraftfulle kon-
trollfunksjoner for ventiler, 
pumper, girkasser, solcel-
lepaneler og annet utstyr er 
allerede belyst. Men å kon-
trollere utstyr og prosesser 
er bare ett krav for RTU og 
andre industrielle automa-
tiseringsprodukter. De bør 
også hjelpe brukerne med 
å kontrollere kostnadene. 
Red Lion-produkter gjør 
det med funksjoner som 
integrering og støtte og 
minimerer distribusjon, 

For det første hjelper produk-
tene våre med å redusere 
kostnader for kritisk ut-
styr ved å utføre flere roller:

• ·Red Lions HMI-er fungerer 
som protokollomformere;

• HMI og RTUer fra 
Sixnet-serien gir data-
loggingsfunksjonalitet;

• Mobilrouterne i Sixnet-
serien kombinerer da-
tainnsamling, router, 
mobilmodem og RTU-funk-
sjoner i en enkelt enhet.

Fordi produktene våre utf-
yller flere roller, har kundene 

våre færre enheter å install-
ere, drive, overvåke og ved-
likeholde. For det andre gjør 
vi produktene våre enkle å 
integrere ved å tilby fleksible 
konf igurasjonsalternativer, 
støtte åpne standarder og 
ledende protokoller, og fo-
renkle applikasjonsutvikling 
gjennom programvareverk-
tøy og forhåndskonfigur-
erte drivere. Noen av våre 
produkter er som følge:

• RTU-er fra Sixnet-se-
rien har et Linux-op-
erativsystem, så det er 
ingen proprietære op-
erativsystemer og ut-
viklingsmiljøer å lære, 
og flere kommunikas-
jonsalternativer støttes, 
inkludert Modbus og 
DNP3 for tett integrasjon 
med enterprise systemer.

• Vår produksjonslinje for 
prosesskontroll inkluderer 
RTUer, distribuerte I / O-
moduler og kontrollere 
som kan forbedre eksis-
terende PLS er eller danne 
grunnlaget for avanserte 
nye styringssystemer.

• Multifunksjonelle funk-
sjoner pluss forskjellige 
trådløse og Ethernet-tilko-

blingsalternativer gjør at 
produktene våre kan spille 
nøkkelroller i M2M-systemer.

Mens vind, sol og vannenergi 
er variabel, kan produsenter 
av alternativ energi sørge 
for at det er en jevn strøm 
av data for å holde driften i 
gang med topp effektivitet. 
Ved å bygge intelligent-, kon-
troll- og kommunikasjons-
funksjoner i komponenter 
og systemer, kan organisas-
joner komme fri fra begren-
sningene av værforhold eller 
begrenset teknikertilgjen-
gelighet. Red Lion har verk-
tøyene og ekspertisen som 
lar deg koble til, overvåke og 
kontrollere enheter og utstyr 
selv i de mest avsidesliggen-
de og utfordrende miljøene. 
Vi kan bidra til å produsere 
uavbrutt strøm av data som 
er viktig for å holde produk-
sjonen jevn og pålitelig.
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Red Lion

NT4008 Industristyrte brytere

Red Lion’s NT4008 gigabit-styrte industrielle ethernet-svitsjer 
er sertifisert for å oppfylle PROFINET PNIO V2.34-samsvar 
klasse B (CC-B), RT klasse 1-standarder for å sikre sømløs 
integrering i PROFINET-nettverk ved hjelp av standard PLC-
konfigurasjons- og administrasjonsverktøy.

Handle nå

DAx0D-protokollomformer

Datastasjonene DA10D og DA30D gir kraftige funksjoner for 
protokollkonvertering og datainnsamling for å låse opp verdi-

fulle data fra foreldreløst eller eldre utstyr og dele med an-
leggsgulv, bedrifts- eller skyplattformer uten problemer.

Handle nå

ST-IPM-8460 Fjernkontrollenhet 30V

SIXTRAK® ST-IPM-8460 Industrial RTU gir kraftig kontroll for 
mange automatiseringsapplikasjoner. Med mange serielle og 
Ethernet-porter styrer ST-IPM-8460 pålitelig prosesser i tøffe 
omgivelser.

Handle nå

Innendørs HMI operatørpanel, 24V 10 ”640 x 480 
IP66

Graphite®-operatørpanelene er bransjens første robuste 
HMI-berøringsskjerm for å kombinere I / O-moduler med 

protokollkonvertering, datalogging, nettbasert overvåking og 
IEC 61131-kontrollfunksjoner.

Handle nå

Honeywell lanserer den første autonome 
bærekraftige løsningen for å bekjempe 
økende globalt energiforbruk i bygg og 

anlegg rundt om i verden
Selvstyrte maskiner justerer automatisk bygningens energiforsyning som da 
kan gi sparing på opp til dobbel mengde oppvarmingsenergi og gir samtidig 

en sømløs brukeropplevelse.

Honeywell kunngjorde lan-
seringen av Honeywell Forge 
Energy Optimization, en sky-
basert selvstendig maskin-
læringsløsning som kontinu-
erlig overvåker bygningens 
energiforbruksmønstre og 
automatisk tilpasser seg op-
timale energibesparende 
innstillinger uten å gå på 
bekostning av beboernes 
komfortnivå. Honeywell 
Forge Energy Optimization, 
den første autonome byg-
ningsløsningen med fokus 

på å redusere energifor-
bruket, kan gi store energ-
ibesparelser, redusere byg-
ningens karbonavtrykk og 
kan implementeres uten be-
tydelige store investeringer 
eller endringer i bygningens 
nåværende driftsprosesser.

System Agnostic Optimali-
sering og den nyeste IoT-
teknologien innen bygg- 
og annleggsbransjen
Med et pilotprosjekt ved 
Hamdan Bin Mohammed 

Smart University (HBMSU) i 
Dubai, De forente arabiske 
emirater, demonstrerte Hon-
eywell Forge Energy Opti-
mization energibesparels-
er på opptil 10%. HBMSU 
er det første akkrediterte 
Smart-Universitet i UAE og 
er kjent for sine teknologi- 
og innovasjonsprogrammer.

Honeywell Forge Energy 
Optimization ble brukt på 
HBMSUs eksisterende byg-
gvedlikeholdsstyringssystem, 

https://www.distrelec.com/global/?search=industrial-ethernet-switches-managed-nt4008-red-lion&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=dax0d&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=302-14-316&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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som bruker konkurrerende 
teknologi for å demonstrere 
plattformens åpne form og 
fravær av tradisjonell hard-
ware. De ekstra energibes-
parelsene er spesielt viktige 
fordi HBMSU blir sett på som 
en svært smart, energieffek-
tiv bygning med fullstendig 
tilkoblet belysning, kjøling, 
bygningsadministrasjon, 
kraft- og effektivitetskontroll 
som er optimalisert basert 
på sanntid. Piloten avdekket 
også lokale kontrollproble-
mer med kjøleanlegget og 
friskluft som ikke justerte 
seg til de gitte innstillingene.

effektiviteten i bygninger. 
Målet vårt er å samarbeide 
med ledende organisasjoner 
som Honeywell som støt-
ter vår visjon om å utdanne 
morgendagens innovatører. “

“Som et Smart-Univer-
sitet streber vi etter å 
distribuere den nyeste 
teknologien over hele 

campus og sikre at 
bygningene våre er ef-
fektive. Vi ble positivt 
overrasket over resul-
tatene vi så fra Hon-
eywell Forge og dets 

evne til å gi ytterligere 
energibesparelser 

utover vår opprinnelige 
optimalisering med de 
teknikkene vi har i dag”

sa David Trice, visepresident 
og daglig leder, Honeywell 
Connected Buildings. “Med 
Honeywell Forge Energy Op-
timization utvikler vi bygn-
ingsoperasjoner langt utover 
det som ville være mulig, 
selv med et robust team av 
ingeniører og parameterne 
de bruker i sine byggvedlike-
holdssytemer. Ved å benytte 
de nyeste selvlærings al-
goritmer kombinert med au-
tonom kontroll, kan vi hjelpe 
byggherrer og gårdeiere 
med å finjustere energifor-
bruket for å øke effektiviteten 
og skape mer bærekraftig 
praksis for våre kunder. “

Oppnå energibesparelser 
utover standard teknikker
Energiforbruk i næringsbygg 
er et viktig tema, ettersom 
disse bygningene er ans-
varlige for mer enn 36% av det 
globale energiforbruket og 
nesten 40% av direkte og indi-

rekte CO2-utslipp. I tillegg gir 
oppvarming, ventilasjon og 
klimaanlegg ofte de største 
mulighetene for energibe-
sparelser i et næringsbygg.

Honeywell Forge Energy Op-
timization sjekker autonomt 
og kontinuerlig bygningens 
forhåndsprogrammerte in-
stillinger på tvers av hundre-
vis av ulike parametre, hvert 
15. minutt for å evaluere om 
byggets klimaanlegg kjører 
med den beste oppnåelige 
effektivitet. Når Honeywells 
løsning finner behov for å 
foreta en justering, analyserer 
den faktorer som tid på da-
gen, vær, belegg og dusinvis 
av andre parametre for å be-
stemme de optimale innstill-
ingene per bygning og tar 
kalkulerte beslutninger 96 
ganger per 24-timers peri-
ode for hver bygning i en gitt 
portefølje, 365 dager i året. 
Gjentatte resultater har vist 
store reduksjoner av HVAC-
relatert forbruk mens bruke-
rkomforten ikke blir påvirket.

Tradisjonelle HVAC-kontrol-
løsninger har forskjellige 
avanserte nivåer. De mest 
grunnleggende involverer 
statiske innstillinger som ikke 
tar høyde for variable faktorer 
som belegg eller vær. Den 
andre, og mest vanlige, er 
avhengig av planlagte just-
eringer av innstillinger ved 
bruk av estimert belegg og 
klimaforhold. Til slutt kan in-
stillinger styres av en serti-
fisert energileder; de fleste 
bygg og anlegg har imidler-
tid ikke funnet denne løs-
ningen lønnsom enda på 

sa Dr. Mansoor Al Awar, 
Kan sler for Hamdan Bin 
Mohammed Smart Univer-
sity. “Vårt videre samarbeid 
med Honeywell vil bidra til 
å støtte utviklingen av kun-
stig intelligens (AI) - som 
modell for byggautomas-
jon og gi studentene våre 
førstehåndsapplikasjoner 
om hvordan AI og maskin-
læring (ML) vil øke drifts-

“Bygninger er ikke 
statiske stål- og be-
tongkontruksjoner 
- de er dynamiske 

økosystemer og deres 
energibehov svinger 
basert på stadig skif-
tende variabler som 

vær og innhold”

Honeywell

grunn av det store volumet 
av variabler som er involvert, 
og vanskeligheten med å 
produsere nøyaktige bereg-
ninger på noen målbar måte.

Honeywell Forge Energy Op-
timization er enkelt for eien-
domsforvaltere å bruke med 
plug-and-play-funksjoner. In-
gen endringer i forretnings-
mekanikken er nødvendig, 
og ingen større strukturelle 
endringer i drift er nødvendig 
for å forbedre energioptimali-

sering betraktlig i en bygning.
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Dokumentert kasusstud-
ie 
I 2020 vant MEAN WELLs 
systemstrømløsning en 
statlig kontrakt for Tai-
wan Photon Source (TPS) 
Synchrotron, som DC-
strømforsyningssystem 
for RF-forsterkersystem-
et i synkrotronen. Dette 
strømsystemet gir ekstra 
høy energi, slik at elektron-
er kan akselereres til nest-
en lysets hastighet. Figur 1 
viser en felles ringstruktur 
for en synkron (elektron)
akselerator. Innersiden er 
en boosterring, og ytter-
siden er en lagringsring 

som flere eksperiment-
elle stasjoner går ut fra. 

Bruksområder for synk-
rotron 

Den svært høye lysstyrken 
og det brede båndbred-
despekteret til lyskilden 
(fjernt infrarød til hard 
røntgen) som ge-
nereres av synkro-
tronen, har mange 
bruksområder for 
eksperimenter in-
nen fysikk, kjemi, 
materialer, kjemi-
teknikk, biologi, 
medisin, geologi, 
arkeologi, miljøvern, 
energi, elektronikk, 
mikroelektrome-
kaniske systemer 
(MEMS), nanoskalaenheter 
og så videre. Det er et uun-

nværlig verktøy for 
ledende grunnfor-
skning, biomedis-
insk teknologi og 
industriell bruk i det 
21. århundre. Det 
har bidratt til stud-
iet av litiummateri-
aler som har ført til 
et batteri med lang 
levetid, noe som er 
avgjørende for da-
gens globale elbil-

marked. I tillegg bidrar det 
til dypere kunnskap ved 
forskning på nanoteknolo-
gi som er et nøkkelelement 
i utvikling av halvlederma-

terialer og biomedisin-
ske relevante produkter. 
  
Figur 2 viser illustrasjonen 

av synkrotronen til TPS, 
som i hovedsak består av 
lineærakselerator (LINAC), 
boosterring og lagring-
sring. Kilden produserer 
partikler som akseleres 
til riktig hastighet i en 
LINAC før de injiseres i en 
boosterring for ytterligere 
akselerasjon. Partikkel-
strålene går deretter inn 
i lagringsringen, som op-
prettholder hastigheten. I 
tilfelle partikkelstråler av-
ledes ved hastigheter nær 
lysets hastighet, slipper de 
ut en del av energien som 
synkrotronstråling i form 
av elektromagnetiske bøl-
ger. Avhengig av kravene 

Strømforsyning med høy wattstyrke for 
synkrotronlyskildeanlegg 

Av Mean Well ledes de superlyse strålene 
inn i strålelinjen for å ut-
føre eksperimentet eller 
bruken på endestasjonen. 
RF-forsterkersystemet skal 
kompensere for strømta-
pet til partikkelstrålene i 
lagringsringen på grunn 
av synkrotron stråling der 
et signal som fanges opp 
av ringen, kan forsterkes 
og mates tilbake inn på 
motsatt side av ringen i 
en spesiell fasevinkel. Til-
bakematingsløyfen bidrar 
til å redusere størrelsen 
og energidistribusjonen. 

MEAN WELLs system-
strømløsning monteres 
og brukes som DC-strøm-
kilde for RF-forsterkersys-
temet i lagringsringen. 
Prosjektplanen er å bruke 
flere sett med strømforsyn-
ingssystem på 96 kW, som 
vist i figur 3. Utgangef-
fekten fra strømsystemet 
er for å drive RF-halvle-
dereffektforsterklynger 
vist i figur 4, som gener-
erer høyfrekvent energi 
slik at elektroner kan bev-
ege seg nesten ved lysets 
hastighet, som vist i figur 

5. Den maksimale DC-ut-
gangseffekten til hele sys-
temet er på opptil 800 kW! 
For å matche RF-effekten 
som kreves av lagringsrin-
gen, og best strømeffek-
tivitet må utgangsspen-
ningen til strømsystemet 
justeres til et modulering-
sområde på mellom 42 
og 54 VDC for hvert drift-
spunkt med et bestemt 
RF-effektnivå for å oppnå 
best mulig resultat. DRP-
3200-serien utstyrt med 
CAN-bus, digital kommu-
nikasjonsprotokoll, kan 

Mean Well

Figure 3

Figure 4

Figure 5
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oppfylle kravene til nøyak-
tig trimming av spenning. 
  
I tillegg må busspenningen 
til hvert sett med strøm-
systemer justeres synk-
ront under eksperimenter, 
forutsatt at de ikke er par-
allellkoblet. For å oppnå 
dette er de eksterne kon-
trollerne implementert for 
fjernkontroll. En annen ut-
fordring er at nøyaktighet-
en på utgangseffekten 
er begrenset til ±1% etter 
trimming. For å oppnå 
dette gjør strømforsyn-
ing med fullstendig digital 
design og kommunikas-
jonsprotokoll det mulig å 
kontrollere og overvåke sys-

temet eksternt via Ethernet! 
  
En annen viktig faktor til at 
DRP-3200-48 ble valgt, er 
på grunn av den ekstremt 
høye effektiviteten som er 
i tråd med internasjonale 
trender for energisparing 
og miljøvern. En økning 
på 0.5% av effektiviteten til 
hver eneste strømforsyn-
ing i et 800 kW-system 
vil gi betydelige økono-
miske resultater og fordel-
er ved langsiktig drift. 

Energiintelligens - utnytt potensialet i en 
smart energiverden

Av Siemens Switzerland

Vi i Siemens vil aktivt forme energiovergangen - dristig, 
samarbeidende og genialt. Vi er fast overbevist om at vi kan 

oppnå mye ved å tilsette mer intelligens i kraftnettene. Disse 
smarte evnene kan gjøre utfordringer til muligheter, forbedre 

forretningsytelsen og redusere miljøpåvirkningen. Digital 
teknologi er nøkkelen til å mestre den nye kompleksiteten.
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Som et resultat av sosial 
og økonomisk utvikling 
som urbanisering og 
klimaendringer, utgjør 
strøm en stadig større 
andel av vårt generelle 
energiforbruk. Dette fører 
til en radikal endring av 
energilandskapet, som er 
formet av tre hovedtrender: 
d e k a r b o n i s e r i n g , 
desentralisering og 
digitalisering. En grundig 
forståelse av hver av disse 
trendene er viktig, slik at 
hver markedsaktør kan ta 
de riktige beslutningene 
og handlingene for å 
maksimere verdiskapningen.

Dekarbonisering
Engasjementet for en grønn 
fremtid har aldri vært så 
sterkt som det er i dag. 
Politiske agendaer, nye 
regelverk, bransjeinitiativer 
og bred sosial enighet støtter 
den betydelige reduksjonen 
av CO2-utslipp. Dette kan 
oppnås ved å ytterligere 
elektrifisere alle større 
energiforbrukende sektorer 
- transport, bygninger og 
kommersielle så vel som 
industrielle anlegg. Men 
vi må sørge for at denne 
elektrisiteten genereres 
av fornybare energikilder 
som vind eller sol, og at 
energieffektivitetspotensialet 

blir utnyttet fullt ut. Flere 
eksempler viser at denne 
utviklingen allerede er i 
gang: • EU-kommisjonen har 
satt seg som mål å oppnå 
nullutslipp innen 2050. Fra 
30% i dag forventes fornybar 
energi å møte over 80% av 
EUs fremtidige energibehov. • 
I USA har 11 stater og over 200 
byer har allerede forpliktet 
seg til 100% fornybar energi, 
og store aktører har lovet å 
redusere karbonutslippene 
med 80% innen 2050. • Store 
selskaper som Walmart, 
Apple og Microsoft har fått 
mer enn 19,5 GW ren energi for 
å oppnå sine 100% fornybare 
mål.  Dekarbonisering vil 

være drevet av den økende 
andelen fornybar energi i 
energimiksen, fremskritt 
innen lagringsteknologi og 
endring i etterspørselen. 
Tilkoblingen av fornybar 
produksjon og belastninger 
som power2heat, e-mobilitet 
eller bygninger, som alene er 
ansvarlig for 40% av det globale 
energiforbruket, vil endre den 
tradisjonelle belastnings- 
og generasjonsprofilen 
(f.eks. “Residual Duck 
Curve”) eller den kan endre 
gjeldende infrastruktur. Den 
resulterende spennings- 
og frekvensutjevningen 
og overbelastningsstyring 
krever nye investeringer i 
nettverket, men også nye 
ideer og prinsipper med 
hensyn til systemplanlegging 
og drift. Selv om dette 
gjør nettverksdriften 
mer kompleks, tilbyr 
den også attraktive 
f o r r e t n i n g s m u l i g h e t e r , 
som for eksempel levering 
av energistyringstjenester, 
intelligent maskinvare for 
forbrukere (f.eks. Intelligente 
termostater, intelligent 
VVS, privat lagring) eller 
nye fleksibilitetsløsninger 
for nettverket. Private og 
kommersielle forbrukere 
kan aktivt bidra til 
klimabeskyttelse og dra 
nytte av lavere energiforbruk 
eller aktiv deltakelse 
i energimarkedene.

Desentralisering
En iboende effekt av 
dekarbonisering er den 
dramatiske transformasjonen 
av energisystemet 
til et heterogent, 

s a m m e n h e n g e n d e 
nettverk av store og 
små generasjonsanlegg, 
lagringsanlegg og andre 
fleksible belastninger 

(f.eks. Elektriske kjøretøyer, 
intelligente bygninger). 
Drevet av mer data, 
toveiskommunikasjon og 
smarte enheter, skifter 
oppmerksomhetsfokuset 
lenger til ytterkanten av 
nettverket, der intelligente 
prosumenter spiller en 
stadig viktigere rolle. De 
økonomiske fordelene 
(f.eks. Enkel finansiering og 
raskere “time-to-grid” av små, 
desentraliserte systemer) 
og de positive effektene 
på miljøet, samt en høyere 
grad av uavhengighet fra 
nettet, styrker den robuste 
posisjonen til desentraliserte 
energiressurser (DERs) ). Det 

anslås at det store flertallet 
av alle desentraliserte 
energiressurser er, og 
mest sannsynlig vil 
fortsette å være, koblet på 

distribusjonsnettnivå, i form 
av mange små kommersielle 
og industrielle og 
husholdningsinstallasjoner. 
Bare i Tyskland er det rundt 
245 kraftverk for fossilt 
brensel (hvert med over 50 
megawatt) sammenlignet 
med over 31 000 
vindkraftverk og 1,7 millioner 
solcelleanlegg. Dette 
muliggjør nye markedsroller 
og forretningsmodeller. 
T j e n e s t e l e v e r a n d ø r e r 
kan dele og administrere 
disse DER-ene for å sikre 
en trygg, rimelig og 
pålitelig strømforsyning. 
Kombinasjonen av 
generering, lagring og 

Siemens
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belastning i et mikronett 
kan hjelpe utviklingsland 
til å overgå sentraliserte 
energisystemer og til å 
effektivt og bærekraftig 
elektrifisere landlige områder 
med lokal merverdi. I et neste 
trinn kan tilgjengeligheten 
av DER føre til peer-to-
p e e r - h a n d e l s l ø s n i n g e r . 
Elektrifiseringen av 
samfunnet vårt og økningen 
av DER skaper direkte et 
umiddelbart behov for 
å balansere etterspørsel 
og produksjon mer aktivt 
enn noensinne. Store, 
fossile og vannkraftbaserte 
pumpekraftverk vil 
konsentrere seg om å 
levere reservekraft og 
stabilisere nettet. Tett 
samarbeid og en sømløs 
utveksling av informasjon 
mellom overførings- og 
distribusjonsnettoperatører 
vil spille en nøkkelrolle for 
en vellykket forvaltning 

av nettverket. En 
moderne digitalisert 
infrastruktur og intelligente 
p r o g r a m v a r e l ø s n i n g e r 
er hjørnesteiner for 
et fremtidssikkert, 
desentralisert og 
avkarbonisert kraftnett.

Digitalisering
Fremveksten av smarte 
enheter og bruken av 
milliarder datapunkter har 
allerede forstyrret mange 
næringer, og energiverden 
vil heller ikke være unntatt. 
Tenk deg at datamengden 
fra en million smarte målere 
som samler inn data hvert 
15. minutt, akkumuleres 
til over 2900 terabyte per 
år. Et nettverkssystem 
med intelligent 
energiinfrastruktur (f.eks. 
Generasjonsenheter, lagring, 
bygninger, elektriske 
kjøretøyer, automatiserte 
distribusjonssystemer) blir 

ofte referert til som “Internet 
of Energy (IoE)”. Målet med 
IoE er å samle informasjonen 
fra individuelle enheter 
i utkanten av nettverket, 
organisere den og gjøre den 
tilgjengelig for alle relevante 
deltakere. På nettverksnivå 
kan en digital representasjon 
av den fysiske infrastrukturen, 
avanserte dataanalyser 
og prognoser (f.eks. Vær, 
trafikk, forbruksmønstre) 
brukes til å planlegge og 
bruke infrastrukturen 
mer effektivt, utsette 
n e t t v e r k s i n v e s te r i n g e r , 
administrere begrensninger, 
oppdage feil og nedetider 
for å minimere og øke 
fleksibiliteten. Sammen med 
driftsdata fra nettstasjonen 
kan tilstandsovervåking og 
forebyggende vedlikehold 
forlenge enhetens 
levetid og redusere 
vedlikeholdskostnadene. 
Styrte aktuatorer i nettverk 

gjør det mulig å koordinere 
tilbud og etterspørsel 
autonomt og å bruke de 
tilgjengelige ressursene 
perfekt. Kombinasjonen 
av data og automatisering 
muliggjør til og med nye 
forretningsmodeller (f.eks. 
Energy-as-a-Service) og 
inntektskilder. Men med flere 
og flere nettverksenheter 
blir energisystemer også 
sårbare for cyberangrep. 
Å sikre de høyeste 
sikkerhetsstandardene for 
systemer og kundedata er 
en stor utfordring som krever 
samarbeid fra alle involverte 
parter, fra styresmakten 
og nettoperatører 
til prosumenter og 
produsenter av enheter.

Digitalisering
Effektene av disse trendene 
manifesteres tydelig i 
ytterkanten av nettverket 
når vi beveger oss fra et 
sentralisert energisystem 
til et mer desentralisert, 
dekarbonisert, mer 
intelligent, mer lokalt og mer 
effektivt system. Når vi snakker 
om ytterkanten, refererer vi til 
de mange sammenkoblede 
teknologiene som finnes 
ved grensesnittet mellom 
e n e r g i f o r s y n i n g s s i d e n 
(nettet) og 
energibehovssiden (industri, 
bygninger og forbrukere). 
Disse teknologiene 
inkluderer både dem for 
lokalt forbruk, produksjon og 
lagring av energi. En nylig 
studie av World Economic 
Forum setter størrelsen 
på denne ytterkanten 
i til en imponerende 

sum: 2,4 billioner USD. 
Dette er den økonomiske 
verdien som vil skapes 
gjennom investeringer, 
nye arbeidsplasser og nye 

inntekter fra innføring av 
denne type teknologi i OECD-
land i løpet av det neste 
tiåret. Et godt eksempel 
på dette er et mikronett 
over et helt samfunn eller 
anlegg (f.eks. Energy Village 
Wildpoldsried). Det er preget 
av høy tilstedeværelse av DER, 
som solenergi, energilagring, 
e t t e r s p ø r s e l s r e s p o n s 
og ladeinfrastruktur for 
elektriske kjøretøyer. Det sikrer 
en sikker strømforsyning 
for kritisk infrastruktur, 
bidrar til å redusere de 
totale energikostnadene, 
minimerer investeringer i ny 
distribusjonsinf rastruktur 
og tilbyr verdifulle tjenester 
for hele nettverket (f.eks. 
Toppbelastning, spennings- 

og frekvensutjevning og 
e t t e r s p ø r s e l s r e s p o n s ) . 
Etterhvert som grensene 
mellom forbrukere, 
produsenter og distributører 

blir visket ut, vil denne 
ytterkanten utvikle seg til 
en plattform som gjør det 
mulig for desentraliserte 
kilder av alle varianter til å 
bruke det til deres fordel. 
Et bevissthetsskifte mot 
forbrukersentrerte strategier, 
samarbeid på alle nivåer, 
nye forretningsmodeller og 
opprettelse av intelligente 
styringssystemer for de 
forskjellige systemene ved 
denne ytterkanten, vil hjelpe 
alle aktører til å utvikle 
potensielle nye inntektskilder.

Siemens

https://www.distrelec.biz/en/manufacturer/siemens/man_sie
https://www.distrelec.biz/en/manufacturer/siemens/man_sie
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SIMATIC S7-1200 Ethernet PLC CPU-
moduler
SIMATIC S7-1200 kompakt kontroller er den 
modulære, plassbesparende kontrolleren for små 
automatiseringssystemer som krever enten enkel eller 
avansert funksjonalitet for logikk, HMI og nettverk.

Handle nå

LOGO! 8.3 PLC CPU-moduler IOT
LOGO! 24CE, logikkmodul, display PS / I / O: 24 V / 24 V / 24 

V trans., 8 DI (4 AI) / 4 DQ, minne 400 blokker, modulær 
utvidbar, Ethernet integrert webserver, datalogg, bruker- 

definerte websider, standard microSD-kort for LOGO!

Handle nå

SINAMICS V20 Frekvensomformere

Den kompakte SINAMICS V20 er frekvensomformeren 
for enkle bevegelsessekvenser. Den er preget av korte 
igangkjøringstider, enkel håndtering og energisparende 
funksjoner. Omformeren med sine ni størrelser dekker 
kraftområdet fra 0,12 kW til 30 kW.

Handle nå

SIRIUS 3RW5 myke forretter

SIRIUS myke startere er den beste løsningen når direkte eller 
stjerne-delta-start ikke gjelder trefasemotorer, fordi det ofte 

kan oppstå problemer på grunn av mekanisk påvirkning i 
maskinen eller spenningsfall i ledningsforsyningen.

Handle nå

Forbedre solenergieffektivitet med 
kunstig intelligens

av Moxa & thingario

Mange solkraftverk legger stor vekt på deres drift og vedlikehold (O&M). 
Bedriftene opplever ofte flaskehalser rundt personell og driftsforstyrrelser. 
Moxa og thingnario kombinerte sine teknologiske fordeler for å 
fremme det første intelligente solenergiovervåkningssystemet 
“”Photon””. Den største fordelen med denne løsningen er at den 
bruker holdbare apparater av industriell kvalitet og kunstig intelligens 
(AI) for å forbedre solens effektivitet i utfordrende utendørs miljøer.

Kontrollstasjonsbrytere, 3SU1

SIRIUS ACT 3SU1 er vårt modulære, velprøvde komplette utvalg 
av trykknapper og indikatorlamper i rund design.

Handle nå

https://www.distrelec.biz/en/manufacturer/siemens/man_sie
https://www.distrelec.com/global/?search=simaticS7-1200&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=logo%21+8.3&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=sinamic+v20&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=sirius+3rw&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=moxa&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=3su1&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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På et øyeblikk
Den taiwanske regjeringen 
har satt et mål for sin forny-
bare energipolitikk, at in-
nen 2025 vil 20% av kraften 
som genereres være fra for-
nybare energiressurser. Det 
er spådd at solenergi vil le-
vere 20 GW årlig for å oppnå 
dette målet, som vil være 
femten ganger mer enn 1,3 
GW som for øyeblikket pro-
duseres. Før den taiwanske 
regjeringen når målet, er 
det imidlertid mange hin-
dringer som må overvinnes.

I virkeligheten mangler 
mange solenergianlegg en 

god drifts- og vedlikeholds-
mekanisme (O&M), noe som 
ofte resulterer i å miste kraft 
som er generert. Videre, når 
driften avbrytes, må sels-
kapene punge ut betydeli-
ge mengder penger for å 
sende personell for å fikse 
maskiner. Det er som svar på 
disse problemene at Moxa 
og thingnario kombinerte 
sine teknologiske fordeler 
for i fellesskap å fremme det 
første intelligente solenergio-
vervåkningssystemet “”Pho-
ton”” for å øke effektiviteten.

Gjentakende driftsutgifter 
for O&M

Eieren av anlegget delte noen 
av de komplekse operasjo-
nene som finner sted når man
genererer solenergi på tvers 
av store områder. Hver solstas-
jon overfører mellom 20.000
og 50000 feltdata per minutt. 
Det var for tidkrevende 
å bruke det tradisjonelle
operativsystem for å ad-
ministrere disse enorme 
datamengdene, og tap 
av data var et alvorlig
problem. I tillegg var det 
forrige vedlikeholdssys-
temet maskinvarebasert 
og støttet seg tungt på
omformerens evne. Oper-
atørene  klarte ikke under 

Moxa

disse omstendighetene å 
ha et helhetsbilde av hele 
driften av solenergi gjen-
nom en enkelt plattform.
Videre var det andre syste-
mintegrasjonsproblemer, 
og det var vanskelig å fastslå
om kraften som gener-
eres gikk tapt. Faktisk, selv 
når det ble bekreftet at
kraft gikk tapt, var det 
nesten umulig å fast-
slå årsaken til tapet.

Da det oppstod avvik, måtte 
eierne av solcelleanlegget 
sende vedlikeholdspersonell
for å utføre feilsøking. Dette 
problemet ble forstørret etter-
som eierne har et stort antall
av områder rundt Taiwan. 
Siden personellressursene 
var begrenset, resulterte 
det i problemer med å 
identifisere og utbedre 
dette for sent. Faktisk var 
det omrader der 20% av 
strømmen gikk tapt pga
fugleskitt som dekker pan-
elene. For å løse dette 
problemet, sa matte ve-
d l i k e h o l d s p e r s o n a l e t
reise til det avsidesliggen-
de området der prob-
lemet oppstod for å finne 
ut hva som gikk galt,
s[ reise tilbake for å hente 
nødvendig utstyr og del-
er for å løse problemet, 
og deretter tilbake igjen
for å gjøre de nødvendige 
utbedringene.  Alt i alt, pros-
essen fra å oppdage feil 
til å få det fikset, tok seks
måneder. Mr. Zhang, styre-
formann for thingnario, så at 
dette var et område der kun-
den hadde store utfordringer

og gjorde tiltakene for at de 
skulle føle at dette var til hjelp.

Gjør det mulig for 
kunstig intelligens 
å forbedre 
driftseffektiviteten
Mr. Zhang sa at thingnar-
io identifiserte alle prob-
lemene og arbeidet med 
å finne en løsning ved 
hjelp av AI-teknologier. 
Utformet av designtenk-
ing, inneholder Photon-
systemet intelligente 
overvåkingsfunksjoner og 
intelligente driftsmekanis-

20% av 
strømmen 

gikk tapt pga
fugleskitt 

som dekker 
panelene

mer for å sikre at utstyret 
overvåkes effektivt. Ved å 
gi vedlikeholdspersonell 
mer informasjon tidlige-
re, var de i stand til å øke 
den totale driftseffektiv-
iteten til solkraftstasjonen.

Teknologien produsert av 
thingnario var designet 
for å fange opp all data fra 

omformeren, samt værda-
ta fra deres egenutviklede 
Sky Camera, som gir infor-
masjon om skydekning og 
hvordan solcellepanelene 
vil bli påvirket. Photon har 
fem viktige funksjoner:

(1) Artificial Intelligence (AI) 
Capabilities: AI-motoren 
analyserer store mengder 
historisk og sanntids sen-
sordata for å gjenkjenne 
mønstre og forutsier hvor 
mye strøm som vil gener-
eres i løpet av de neste 5 til 
30 minuttene. Når det er 
et stort avvik mellom hvor 
mye strøm som ble an-
tatt å bli generert, og den 
faktiske genererte meng-
den, vil systemet sende 
et varsel for å varsle oper-
atørene for solcelleanlegg 
for å tillate dem å utføre 
forebyggende vedlikehold.

(2) Svært skalerbar: Photon 
håndterer tidsstempeldata 
og forretningsdata separat i 
backend-databasen. Dette 
sikrer at alle data, uansett 
størrelse, behandles raskt.

(3) O&M Task Manage-
ment System: Administrer 
alle poster inkludert ved-
likehold, oppmøte og ut-
gifter. Digitaliseringen av 
driftskostnadene sammen 
med AI-systemet hjelper 
nye operatører med å kom-
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me i gang raskere og re-
duserer tiden, og dermed 
kostnadene for, feilsøking.

(4) Enkelt oppsett i tre 
trinn for datainnsam-
ling: Sett først informas-
jon om solstasjonen på 
programvaresiden, for 
det andre, konfigurer 
nettverksinnstillingene, 
og for det tredje, ut-
før feltutplasseringer.

(5) Dashboard for Øyeb-
likkelig dataanalyse: En-
k e l t l i n j e d i a g r a m m e t , 
systemkonf igurasjons-
kartet og sanntidsdata 

“AI-motoren 
analyserer store 

mengder historisk og 
sanntids sensordata 

for å gjenkjenne 
mønstre og forutsier 
hvor mye strøm som 
vil genereres i løpet 
av de neste 5 til 30 

minuttene.”

gjør driftsstatusen klar.

Sikrer holdbarhet, pålite-
lighet og lang levetid
Før selskapet var i stand 
til å skaffe enorme 
mengder data nøyak-
tig, måtte de sørge for at
den industrielle data-
maskinen de valgte, op-
pfylte alle prosjektkravene. 
Etter nøye analyser ble 
Moxas UC-serie armbaser-
te industrielle datamaskin-
er ansett som de mest pas-
sende. Mr. Zhang krevde at 
datamaskinene var i stand 
til å tåle tøffe miljøer, op-
prettholde stabil drift i 

Moxa

mange år og ha et godt 
merkevare rykte for å vinne 
tilliten til kundene. Moxas 
UC-serie med vifteløse in-
dustrielle datamaskiner gir 
ikke bare effektiv og stabil 
datafangstfunksjonalitet, 
men er også utstyrt med 
flere serielle porter for å 
forenkle forbindelser med 
omformere, pyrheliometre 
og andre målere. Det lave 
strømforbruket bidrar også 
til å redusere vedlikehold-
skompleksiteten. Videre 
tåler de temperaturer fra 
-40 til 70 ° C og oppfyller 
alle tingene forventninger. 

Moxa har åpnet flere kon-
torer over hele verden og 
har distributører i over 70
land. Det forventes at 
denne lokaliserte eksper-
tisen vil bidra sterkt til ut-
videlsen av utenlandske 
operasjoner og legge til 
rette for RMA-politikk i 
flere land for løsningen 
som tilbys av thingnario 
og Moxa. Videre tillot Mox-
as fem års produktgaranti 
thingnario å signere en 
femårskontrakt med sine 
kunder, noe som gjorde 
det mulig for thingnario å 

“Moxas UC-serie av 
vifteløse industrielle 

datamaskiner gir 
ikke bare effektiv og 

stabil datafangst-
funksjonalitet, men 

bidrar også til å 
redusere strømfor-
bruket og vedlike-

holdskompleksitet “

Mr. Zhang Chairman of 
thingnario
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nøyaktig beregne den op-
prinnelige anskaffelses-
kostnaden, som er en nøk-
kelfaktor i partnerskapet.

Få innsikt i sanntid for å 
øke produktiviteten
I tillegg til AI-analysen som 
ble brukt til å forutsi meng-
den kraft som ville gener-
eres av solcelleanlegget, 
hjalp sanntidsvarslene 
(som ikke var tilgjengelige 
i det forrige systemet) op-
eratøren med å øke effek-
ten generert med 10% og 
redusere arbeidskostnad-

ene med nesten 30%. EPC 
(ingeniør-, anskaffelses- 
og konstruksjons-) entre-
prenøren som var ansvarlig 
for vedlikehold av anlegget, 
så også fordelene med 
et godt overvåkings- og 
driftssystem som presen-
terte brukbar informasjon 
på et ensides dashbord.

Ethernet Remote I 
/ O-enheter

Handle nå

Ethernet til LTE 
Gateway

Handle nå

ioLogik R1200 
serielle fjernkontroll I 
/ U-enheter

Handle nå

Ethernet til LTE 
Gateway, OnCel 
3120

Handle nå

RISC Linux 
Embedded DIN-Rail 
Computers, UC-5100

Handle nå

RISC Linux 
Embedded DIN-
Rail Computers, 
UC-8xxx

Handle nå

Dagens hype rundt IoT-en-
heter kommer ikke som noen 
overraskelse. IoT utvikler-sett 
og komponenter tilpasset for 
å designe IoT-prototyper er 
rimelige og allment tilgjen-
gelige for kreative teknolo-
gientusiaster. Følgelig er det 
ingen grenser for hva man 
kan muliggjøre av ideer og 
mulige forretningsmodeller 
basert på disse teknologiene.

Også innen industrien har 
det vært en raskt økende et-
terspørsel etter profesjonelle 
IoT-applikasjoner. Det man 
oftest ser etter er muligheten 
til å distribuere intelligens 
ved å koble forskjellige sen-
sorer og aktuatorer sammen 
med desentralisert kontroll. 
Det som gjør dem smarte 
er at disse sensorene og ak-
tuatorene kan samle inn og 
kommunisere data og er de-
signet for å bli administrert 
med intelligens. Markedet for 
industrielle IoT-applikasjoner 
vil fortsette å vokse etter-
som flere applikasjoner blir 
utviklet, slik som (hjemme) 
helsetjenester, infrastruktur, 
verktøy, hjemmeautoma-
tisering og smarte hjem, 
kjøretøy, mobilitet og mer. 
Disse profesjonelle IoT-tren-
dene vil utvilsomt innebære 
miniatyrisering, mobilitet, 
robusthet, effektivisering 
(grader av effektivitet) og net-
tverk av elektroniske enheter.

I motsetning til IoT-applikas-
joner for hobby, er sikkerhet-
srelevante industrielle IoT-ap-
plikasjoner underlagt strenge 
regler, både for teknikeren 
og for komponentene som 
brukes. Dette utgjør en stor 
utfordring for utviklere av 
industrielle IoT-applikasjon-
er. Bruken av sertifiserte, 
pålitelige og langsiktige til-
gjengelige elektroniske kom-
ponenter er kritisk, siden de 
ofte brukes i sikkerhets- og 
funksjonskritiske applikas-
joner. Profesjonell støtte fra 
komponentleverandører 
spiller en veldig viktig rolle.

Krav til strømforsyning av 
profesjonelle IoT-applikas-
joner

Kritiske moduler innen pro-
fesjonelle IoT-enheter er uten 

tvil strømomformerne og 
strømforsyningen. Miniatyri-
sering, lavt strømforbruk, 
størrelse og høy effektivitet 
spiller en stadig viktigere 
rolle for disse produktene. 
Halvledere er sannsynlig-
vis komponentene som kan 
gi det høyeste innovasjon-
snivået. Som en annen nøk-
kelteknologi vil jeg nevne 
strømtransformasjons- og 
isolasjonsenhetene som 
brukes i produktene. I tillegg, 
siden disse for det meste bat-
teridrevne IoT-systemene 
bruker mesteparten av tiden 
i standby-modus og bare en 
liten del er i aktiv modus, må 
de innebygde DC / DC-om-
formerne dekke et bredt last-
område med høy effektivitet.

Størrelse og effektivitet er 
av betydning - hva mer?

Utfordringen med å forsyne industrielle 
IoT-applikasjoner med strøm

Av Traco Power

https://www.elfadistrelec.no/no/pf/244405?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/1691555?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/698666?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/2790450?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/2790485?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.elfadistrelec.no/no/pf/3158555?ext_cid=prnaabazzno-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=traco+power&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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Ved design, sertifisering og 
markedsføring av profes-
jonelle IoT-enheter har ikke 
bare de teknologiske produk-
tfunksjonene betydning. For 
at slike profesjonelle IoT-en-
hetene skal bli sertifisert og 
solgt, må de være i full ove-
rensstemmelse med stadig 
strengere regler gjennom 
globalt harmoniserte stan-
darder og retningslinjer, noe 
som kan være en stor utfor-
dring for IoT-elektroteknikere. 
Hvis IoT-funksjoner skal 
brukes for kritiske applikas-
joner som medisinsk teknolo-
gi, må de elektroniske kom-
ponentene utformes slik at 
de kan brukes i samsvar med 
bransjespesifikke forskrifter.

La oss som et eksempel ta et 
medisinsk godkjent, trådløst, 
batteridrevet kontrollpan-
el med internettilgang til 
pasientfil. Trådløst koblet til 
dette kontrollpanelet er en 
annen enhet som kan kom-
me i kontakt med pasienten 
(f.eks. en blodtrykksmåler). 
En av de viktigste sikkerhet-
sproblemene med medis-
insk utstyr er at pasienten 
ofte er elektrisk koblet til en-
heten. Som en konsekvens 
må strømforsyningen og DC 
/ DC-omformeren til denne 
IoT-applikasjonen oppfylle 
sikkerhetskritiske regul-
eringer, slik som BF-sams-
var og 2XMOPP-standarder 
i IEC / EN 60601-1 3. utgave.

Et annet godt eksempel er 
industrielle IoT-applikasjoner 
for “smarte” hjem og bygn-
inger. Høy effektivitet og lavt 
strømforbruk uten belast-
ning (ErP-kompatibel), liten 
størrelse, høy pålitelighet 
og en overkommelig pris er 
viktige faktorer i all IoT-au-
tomatisering for hjem/bygg, 
og de stadig økende krav 
til samsvar og standarder, 
slik som IEC / EN 60335- 1.

Hele forsyningskjeden 
krever nøye planlegging
Vi vet at bruk av ny teknolo-
gi i sikkerhetssensitive og 
funksjonskritiske applikas-
joner krever økt pålitelighet, 
kvalitet, levetid og sertifiser-
inger og - sist men ikke minst 

Traco Power

- sømløs sporbarhet av elek-
troniske nøkkelkomponenter.

Produsentene har stadig øk-
ende behov for å bruke verk-
tøy som har blitt etablert og 
perfeksjonert i bilindustrien 
i mange år, for eksempel 
analyse av feilmodus, korri-
gerende tiltak, 8D-rapport-
er, DFMEA, PFMEA, Total 
Quality Management og 
kontinuerlig forbedring).

I dag må Total Quality ta si 
bruk i den tidligste fasen av 
nesten enhver utvikling. For 
å oppnå dette, må en utvikler 
i dag gjøre mer enn bare å 
tilby en fungerende løsning. 
Der en mobiltelefon tidligere 
var et nyttig kommunikas-
jonsverktøy, bruker vi den i 
dag i økende grad på andre 
måter. Kontanter, kamera, 

adressebok, abonnenter 
er alle integrert i smarttel-
efonen. Smarttelefoner er 
derfor blitt helt nødvendige 
følgesvenner. Produktdesig-
neren bærer mye mer ansvar 
for kvaliteten på utviklingen 
enn for 10 år siden. Vi vet alle 
at denne trenden ikke bare 
fortsetter, men vil fortsette å 
utvikle seg raskt. Videre bør 
leverandører betrakte den 
digitale transformasjonen i 
de enkelte komponentenes 
forsyningskanaler som en 
svært viktig utvikling. Ved å 
etablere, analysere og behan-
dle relevante data kan en rask, 
pålitelig og økonomisk til-
gjengelighet av komponen-
tene bidra til økt produktivitet

Oppsummert: Dette betyr at 
i IoT-applikasjoner i kritiske 
applikasjoner, for eksempel 

innen medisinsk teknologi, 
bygningsautomasjon eller 
mobilitet, ikke bare trenger 
å være effektiv, miniatyrisert 
med et ekstremt lavt strøm-
forbruk i standby-modus, de 
må også være tilgjengelige 
i flere tiår, sporbare og fullt 
ut i samsvar med relevante 
standarder og forskrifter.

TMDC 6-serien - DC 
/ DC-omformer

Handle nå

TMV 2-serie DC / 
DC-omformer

Handle nå

THM-serie DC / 
DC-omformer

Handle nå

TSR2 DC / DC-
omformer

Handle nå

https://www.distrelec.com/global/?search=6w+tmdc&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=tmv+2hi&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=thm&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=tsr2&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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Revolution Pi: IPC med åpen kilde basert 
på Raspberry Pi 
Åpen kilde, modulær, kostnadseffektiv. Ditt favorittverktøy for implementering 
av IIoT- og automatiseringsprosjekter 

Møt Revolution Pi-produkt-
serien 
Revolution Pi er en åpen, 
modulær og rimelig industri-
PC basert på den velkjente 
Raspberry Pi. De tre tilgjen-
gelige basemodulene er 
plassert i et smalt DIN-skin-
nehus og kan utvides søm-
løst ved hjelp av en rekke 
egnede I/U-moduler og felt-
bussgatewayer. 24 V modu-
lene kobles til via en over-
hengende kontakt i løpet av 
noen sekunder og kan kon-

figureres enkelt via et graf-
isk konfigurasjonsverktøy. 

Ingen late kompromisser 
når det gjelder egnethet 
for industrien 
For å oppnå reell egnethet 
for industrien i henhold til EN 
61131-2 eller IEC 61131-2 ble den 
forholdsvis ukjente Raspber-
ry Pi Compute Module brukt 
som grunnlag. Modulen, som 
ser ut som en RAM for en 
bærbar PC, er begrenset til 
det mest nødvendige og har 

ingen eksterne grensesnitt. 
Med Raspberry Pi Compute 
Module er grunnlaget lagt 
for å utstyre Raspberry Pi 
med robust og industrikom-
patibelt perifert utstyr som er 
utviklet av oss, og som oppf-
yller alle viktige industristan-
darder. På programvaresiden 
har Revolution Pi et spesialtil-
passet Raspbian-operativ-
system, som er utstyrt med 
sanntidsoppdatering. Bruken 
av Raspbian sikrer at de fleste 
programmene som er ut-

viklet for Raspberry Pi, også 
kan brukes på Revolution Pi. 

IIoT-gateway 
IIoT-gatewayen RevPi Con-

nect med åpen kilde gir 
brukerne maksimal frihet ved 
implementering av IIoT-pros-
jekter takket være konseptet 
med åpen plattform (inklud-
ert fulle rotrettigheter). RevPi 
Connect er basert på Rasp-
berry Pi Compute Module 3 
og har en 1.2 GHz firekjerners 
prosessor, 1 GB RAM og opptil 
32 GB eMMC flashminne. En 
sanntidsklokke (Real Time 
Clock, RTC) med 24 t bufring 
sikrer at enheten alltid vet 
hva klokken er, selv i tilfelle 
strømbrudd. En spesialmodi-
fisert Raspbian-versjon med 
en sanntidsoppdatering er 
tilgjengelig som operativ-
system. Vanlige IIoT-proto-
koller som MQTT og OPC UA 
støttes for å overføre mas-
kindata direkte til nettskyen. 

Individuelle oppgaver kan 
programmeres blant an-
net via Node-RED, Python 
eller direkte i C. Modulop-
pbyggingen til RevPi Con-

nect gjør at den 45 mm 
brede grunnenheten kan 
utstyres med egnede utvi-
delsesmoduler, som digitale 
og analoge IU-er, feltbuss-
gatewayer og radiomoduler, 
for eksempel for Bluetooth. 
Utvidelsesmodulene kan 
kobles – Plug and Play – til 
grunnenheten via en kon-
takt på toppen og kan kon-
figureres enkelt ved hjelp av 
et grafisk brukergrensesnitt. 

Reell egnethet for indus-
trien 
Ett av hovedmålene våre 
var å gi Raspberry Pi reell in-
dustriell kapasitet for å gjøre 
den til en ekte IIoT-gateway. 
Derfor er hatteskinnehu-
set RevPi Connect utstyrt 
med robust 24 V industri-

maskinvare som er i samsvar 
med EN61131-2 standarden. 
• Strømforsyning: 12-24 V 

DC  -15% / +20% 
• Driftstemperatur: -40 til 

+55 °C 
• ESD-beskyttelse: 4 kV / 8 

kV i henhold til EN 61131-2 
og IEC 61000-6-2 

• Overspennings-/
bursttester: gjennomført 
i henhold til EN 61131-2 og 
IEC 61000-6-2 

• EMI-tester: i henhold EN 
61131-2 og IEC 61000-6-2 

• UL-sertifisert (UL-filnr. 
E494534) 

 
RevPi Core 
Revolution Pi Core er en in-
dustriell datamaskin basert 
på Raspberry Pi Compute 
Module. RevPi Core er en 
kombinasjon av åpen mask-
invare og programvare som 
oppfyller EN61131-2-stan-
darden. Den har modul-
struktur, så avhengig av 
kundens behov kan den ut-
vides med en rekke ulike til-
leggsmoduler, som digital 
eller analog I/U og en rekke 
nettverksgrensesnitt, alle på 
en DIN-skinnemontering. 

Full effekt 
Strømforsyningskretsen er 
en av de viktigste delene av 
RevPi Core. For å få lav varme 
fra effekttap bruker den topp 
moderne, høyeffektiv DC-
DC-omformer (den generelle 
effektiviteten er over 80%). 
Disse omformerne bruker 24 
V DC inngang (som er vanlig 
i industriell bruk) for å pro-
dusere all forsyningsspen-
ningen som trengs for Core. 
Men Core-modulen kjøres 

Revolution Pi
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ikke bare på det standardis-
erte forsyningsområdet 20.4 
til 28.8 V, men kjøres også 
på så lite som 10.2 V inn-
gangsspenning. Det betyr 

at du til og med kan bruke 
bilbatterier eller solcellepan-
eler som strømforsyning. 
Ved 24 V inngang vil effekt-
tap opptil 10 ms ikke påvirke 
driften til RevPi Core (når det 
trekkes full strøm fra begge 
USB-portene) og helt opp til 
25 ms uten USB-belastning. 
Inngangsspenning og funk-
sjonell jording er koblet til 
RevPi Core ved hjelp av kraft-
ige kontakter på undersiden. 
En sofistikert beskyttel-
seskrets garanterer kontinu-
erlig drift selv under massiv 
elektrisk eller elektromag-
netisk forstyrrelse på inn-
gangseffektlinjene (forut-
satt at funksjonell jording er 
riktig tilkoblet). Lynnedslag 
og sveisemaskiner i nærhet-
en har blitt simulert i test-
laboratorier, men påvirket 

ikke RevPi Core-moduler. 
Revolution Pi har i tillegg 
en sanntidsklokke med 24 
t bufring, som sikrer at en-
heten alltid vet hva klokken 

er, selv i tilfelle strømbrudd. 

Svært modulær 
Datamotorveien som knyt-
ter sammen alle RevPi-
modulene, kalles PiBridge. 
Modulene er fysisk koblet til 
hverandre ved hjelp av en 
systemkontakt på den øvre 
siden. Tre signaltyper utve-
ksles via denne kontakten: 
4 pinner på PiBridge brukes 
til automatisk moduldetek-
sjon under oppstartsfasen. 
Etter denne fasen vet RevPi 
Core nøyaktig hvilke mod-
uler som er tilkoblet, og 
hvilken fysisk posisjon de er i. 
4 pinner på PiBridge brukes 
til rask datautveksling av 
små datapakker ved hjelp 
av RS485-signaler. Denne 
modulen brukes også til 

modulkonfigurasjon un-
der oppstartsfasen. Etter 
konfigurasjonen brukes 
denne kanalen til syklisk 
utveksling av data mel-
lom RevPi Core og alle IU-
modulene som er tilkoblet. 
8 pinner på PiBridge brukes 
til rask datautveksling av 
store datamengder ved hjelp 
av Ethernet-signaler. Frem til 
nå har denne kanalen bare 
vært brukt av de modulære 
gatewaymodulene som 
kan samle opptil 512 byte 
med data syklisk fra nest-
en alle relevante feltbusser. 

Programvare med åpen 
kilde 
Selv om Revolution Pi er et 
åpent system der alle kan 
installere sine egne ap-
per og programvare, har 
vi prøvd å utstyre Revolu-
tion Pi med programva-
re og apper som dekker 
de fleste bruksområder. 
Operativsystemet som 
brukes, er en tilpasset vers-
jon av Raspbian, som inklud-
erer en sanntidsoppdater-
ing av kjernen. Dette er det 
beste kompromisse for å 
holde seg så nær som mu-
lig til det opprinnelige ut-
viklingsmiljøet til Raspberry 
Pi og likevel få høy grad av 
kontroll over prioritetene til 
oppgavene som styres av 
styreprogrammet. Styrepro-
grammet, som kontrollerer 
hvordan operativsystemet 
gjennomfører oppgaver, kan 
konfigureres omfattende 
med denne modifiserte 
kjernen slik at forsinkelser 
som vanligvis forårsakes av 
nettverk og andre I/U-til-

Revolution Pi Revolution Pi

ganger, unngås. Egnede dri-
vere for utvidelsesmodulene 
er selvsagt forhåndsinstallert. 

Modbus-kapasiteter 
Revolution Pi leveres med 
master- og slavekapasitet 
for de populære Modbus 
RTU- og Modbus TCP-nett-
verksprotokollene. Eksterne 
gatewayer er derfor i de 
fleste tilfeller ikke lenger 
nødvendige når disse to net-
tverksprotokollene brukes. 
Modbus TCP brukes med 
Ethernet-grensesnittet som 
er tilgjengelig på RevPi 
Core (dvs. via RJ45-kontak-
ten på frontpanelet) eller 
hvilken som helst annen 
Ethernet-tilkobling (f.eks. 
USB WLAN-adapter) som 
støttes av TCP/IP-protokollen. 
Modbus RTU krever en TTY-

enhet under Linux. Fordi det 
eksisterende UART-grens-
esnittet til Compute Mod-
ule allerede er reservert for 
PiBridge og derfor ikke er 
tilgjengelig, kreves det en 
USB-til-seriell-omformer, 
som en RS485-omformer 
(ikke inkludert i leveransen). 
Konfigurasjonen utføres 
via den nettleserbaserte, 
grafiske konfigurasjon-
sprogramvaren PiCtory. 

Node-RED 
Den forhåndsinstallerte pro-
gramvaren med åpen kilde 
Node-RED er et utmerket 
verktøy for realisering av enkle 
automatiseringsoppgaver og 
rask prototyping. Med spesi-
alutviklede RevPi Nodes in-
tegreres Revolution Pi-mod-
ulene sømløst i Node-RED. 
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Case Study: IoT for energi 
Revolution Pi

Alle snakker om sentralisert 
energiforsyning i dag. Men 
det kan bare fungere ved 
hjelp av intelligent ener-
gistyring. Med økt nettop-
pbygging og integrering 
i IoT øker imidlertid også 
kravene til maskinvaren som 
må implementeres, raskt. 
Det var det som skjedde med 
OXYGEN TECHNOLOGIES. 

Det tyske selskapet lever-
er IT-løsninger for elek-
trisitetsprodukter til kommu-
nale selskaper, kraftselskaper 
og målepunktoperatører. IT-
plattformen deres ELEMENTS 
gir et fleksibelt salgs- og kon-
trollsystem for desentraliserte 
kraftanlegg uansett størrelse. 

Det kreves eget maskinvare 
for å koble sammen slike sys-
temer, for eksempel invertere 
for fotoelektriske systemer, 
elektriske lagringsenheter, 
digitale strømmålere, kom-
binerte varme- og kraftverk, 
ladestasjoner for elektriske 
kjøretøy osv. I tillegg til et 

stort utvalg av kommunikas-
jonsgrensesnitt for å koble 
sammen flest mulig syste-
mer som er viktige for ener-
giforsyning og -forbruk, bør 
feltbuss-, Ethernet- samt 
digitale/analoge grensesn-
itt også integreres. Kommu-
nikasjonen med anleggene 
er syklisk. Dataene over-
føres deretter til nettskyen 
via en Internett-tilkobling. 

Det viste seg raskt at RevPi 
Compact som ELEMENTS 
Gate oppfyller disse kravene 
perfekt. DIN-skinnemodu-
len kan enkelt installeres i 
fordelingsskapet til prosu-
ment-husholdningene (pro-
sument = kombinasjon av 
produsent og konsument). 
Energi teknologisystem-
ene som er tilgjengelige i 
den respektive husholdnin-
gen, er koblet til enheten via 
Modbus TCP, Modbus RTU, 
et serielt grensesnitt eller 
via en digital/analog port. 
Datautvekslingen med net-
tskyen utføres via en sikker 

tilkobling. Når ELEMENTS 
Gate er installert, kobles en-
ergitjenesteleverandøren til 
nettverket og har mulighet 
til å overvåke og kontrollere 
alle viktige funksjoner via 
ELEMENTS-modulene som 
kjøres på plattformen. Grunn-
laget for energisalg på P2P-
grunnlag er opprettet, pro-
dusenter og konsumenter 
kan slå seg sammen for å 
danne såkalte energisam-
funn til gjensidig fordel. 

Takket være Revolution Pis 
tilnærming med åpen kilde 
kunne OXYGEN lage en pro-
gramvareavbildning som 
var skreddersydd for beho-
vene deres. I tillegg tilpas-
set vi fargen på frontdekse-
let og enhetsmerkingen i 
henhold til ønskene deres. 

Case Study: Smart handel 
Revolution Pi

Å måle og analysere 
besøksstrømmer og trekke 
de riktige konklusjonene 
fra dem har vært en viktig 
komponent av vellykket 
forretningsvirksomhet på 
nettet i årevis. Registrering 
av kundefrekvenser og 
-strømmer er også avgjørende 
for stasjonær detaljhandel for 
å optimalisere plasseringen 
av nye produkter eller varer 
som er på tilbud, for eksempel. 
Det som kan implementeres 
raskt på nett med noen ekstra 
kodelinjer, krever bruk av 
omfattende maskinvare, som 
kameraer eller lysbarriererer, 
i stasjonær handel, samt 
evnen til å evaluere dataene 
lokalt eller i en nettsky. 

Selskapet Security-Max 
Analytics GmbH, som 
spesialiserer seg på analyse i 
butikken, tilbyr en ny, forenklet 
løsning som overbeviser med 
enkle krav til maskinvare og 
programvare, raskt oppsett 
samt enkel håndtering, så 
selv små selskaper har råd 
til den. Med Edge Collector 
2.0, som er basert på RevPi 
Connect, samles metadata 
fra Edge-analysekameraene 
samles inn og sendes til 
en nettsky hvert 15. minutt. 
Edge Collector er koblet til 
nettskyen med et av Ethernet-
grensesnittene, og det er 
samtidig integrert i det lokale 
nettverket der kameraene 
også er koblet til via det andre 

Et h e rn e t- g re n s e s n i tte t . 
Hvis opplasting avbrytes 
midlertidig, kan Edge 
Collector bufre dataene og 
dermed forhindre tap av data. 
Når dataene er i nettskyen, 
behandles de automatisk 
og vises i brukerspesifikke 
iinstrumentbord eller gjøres 
tilgjengelige i samlede 
rapporter. For å tolke 
informasjonen bedre er 
det mulig å vise rushtid 
automatisk eller å inkludere 
værdata, for eksempel. 

RevPi Connect/Connect+

RevPi Connect er basert på Raspberry Pi Compute Module 3/3 
+ og har en 1,2 GHz firekjerners prosessor, 1 GB RAM og opptil 
32 GB eMMC-flashminne.

Handle nå

https://www.distrelec.com/global/?search=RevPi+Connect&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms


58 59

Revolution Pi

RevPi Core/3/3+

For alle de som trenger mye ytelse og lagring, er RevPi Core-
familien med den raske Raspberry Pi Compute Module akku-

rat det riktige valget.

Handle nå

Utvidelsesmoduler

Bygg ditt Revolution Pi-system med en rekke utvidelsesmod-
uler som passer dine behov fra Digital I / O, Analog I / O, CON-
moduler og gateways.

Handle nå

RevPi Compact Programmable Controller

RevPi Compact er en kompakt kontroller med åpen kildekode 
basert på Raspberry Pi. Utstyrt med Raspberry Pi Compute 

Module 3+, har kontrollsystemet en firekjerners prosessor med 
1,2 GHz, 1 GB RAM og 8 GB eMMC-flashminne.

Handle nå

RevPi Flat

RevPi Flat danner en allsidig, Raspberry Pi og LINUX-basert og 
fritt programmerbar plattform for prosessoptimalisering, mer 
effektiv datahåndtering og implementering av nye markeds-
føringsstrategier i energibransjen.

Handle nå

SenseCAP LoRaWAN implementert i 
miljøovervåkningsprosjekter i Stockholm

Av SeeedStudio, Violet

Dette er et verdensledende 
selskap som designer og 
produserer utendørsverktøy 
som motorsager, 
trimmere, hagetraktorer 
og gressklippere osv. I 
selskapets 300+ års historie 
med å oppfinne og innovere, 
har de alltid omfavnet nye 
teknologier for å skape 
gode produktopplevelser 
for sine kunder.

Fordi de fleste av produktene 
deres brukes i parker, hager, 

skog og andre miljøer der 
mennesker samhandler med 
naturen, streber selskapet 
etter å utforske metoder for 
å redusere produkternes 
innvirkning på miljøet og å 
forbedre produkternes evne 
til å påvirke menneskers liv 
positivt. I tillegg til å ta i bruk 
nye batteriteknologier og 
fornybare energikilder, bruker 
de også IoT-teknologi for å 
overvåke miljødataene for å 
gi økt innsikt som kan hjelpe 
bedriftens virksomhet samt 

gi bedre tjenester til kundene.

SeeedStudio er veldig 
fornøyd med at partneren vår 
bruker SenseCAP industrielle 
trådløse IoT-produkter, 
inkludert LoRa-gateways og 
sensorer i sine pilotprosjekter 
for miljøovervåking. Foreløpig 
er to sett med IoT-enheter blitt 
tatt i bruk i henholdsvis en 
industripark og en offentlig 
park i Stockholm, for å samle 
inn følgende miljødata:

https://www.distrelec.com/global/?search=RevPi+Core&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=KUNBUS-GW&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=302-14-706&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=302-14-707&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=seeedstudio&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
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• CO2
• Atmosfærisk trykk
• Lysstyrke
• Lufttemperatur
• Luftfuktighet

Dataene blir samlet inn og 
overvåket med følgende 
IoT-sensorer og gateways.

• SenseCAP trådløs CO2-
sensor - LoRaWAN

• SenseCAP trådløs 
atmosfærisk trykksensor 
LoRaWAN

• SenseCAP trådløs 
lysintensitetssensor 
LoRaWAN

• SenseCAP trådløs 
lufttemperatur og 
fuktighetssensor 
LoRaWAN”

• SenseCAP 
LoRaWAN Gateway 

Seeeds partner er veldig 
fornøyd med de stabile 
og presise dataene som 
er samlet inn i disse IoT-
applikasjonene. De ser for seg 
å ha datadrevne løsninger 
for den daglige driften på 
arbeidsplasser for å integrere 
bærekraft i hele selskapet. Og 
samtidig, med data samlet 
inn i den offentlige parken og 
andre miljøer der produktene 
deres brukes, kan de gi 
forslag og bedre tjenester 
til sine kunder for kollektivt 
å bygge et bedre miljø.

Vi ser frem til å samarbeide 
tettere i fremtiden for å 
hjelpe bedrifter med å 
skape gode opplevelser og 
tjenester for sine kunder 
og samtidig skape et mer 
behagelig miljø for alle.

Dette prosjektet bidrar 
også til følgende mål for 
bærekraftig utvikling.

Hva er SenseCAP?
SenseCAP er et industrielt 
trådløst sensornettverk som 
integrerer maskinvare- og 
data-API-tjenester som 
er enkle å installere, noe 
som muliggjør innsamling 
av miljødata på en lite 
strømkrevende måte og 
over lang avstand. SenseCAP 
omfatter flere versjoner, som 
LoRaWAN, SensorHub-LTE, 
etc. SenseCAP LoRaWAN-
produktene inkluderer 
LoRaWAN Gateways og 
sensornoder. Basert på 
LoRaWAN-protokollen, kan 
den realisere en-til-mange, 
langdistanse nettverk og 
bilateral kommunikasjon. 

LoRaWAN-gatewayen støtter 
Ethernet og 4G. Sensornoden 
drives av et batteri med høy 
kapasitet som varer opptil 3 
år (laster opp data en gang 
i timen). Den støtter også 
hot-swap, noe som gjør 
vedlikehold og oppgradering 
enkelt. SenseCAP gir en 
brukervennlig portal. Brukere 
kan skanne QR-koden med 
appen for å binde enheten 
med sin respektive konto, 
administrere enhetene 
og sjekke sensordata på 
portalen. SenseCAP Portal 
har API som setter brukere 
i stand til å videreutvikle 
basert på dataene i portalen.

SeeedStudio SeeedStudio SenseCAP

LoRaWAN Gateway, 
IP66, 868MHz

Handle nå

LoRaWAN trådløs 
barometertrykk-
sensor, IP66, 
868MHz

Handle nå

LoRaWAN trådløs 
CO2-sensor, IP66, 
868MHz

Handle nå

LoRaWAN trådløs 
lufttemperatur- og 
fuktighetssensor, 
IP66, 868MHz

Handle nå

LoRaWAN trådløs 
jordfuktighets- og 
temperaturføler, 
IP66, 868MHz

Handle nå

LoRaWAN trådløs 
lysintensitetssen-
sor, IP66, 868MHz

Handle nå

https://www.distrelec.com/global/?search=30167646&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=30167650&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=30167649&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=30167647&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=30167645&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms
https://www.distrelec.com/global/?search=30167648&ext_cid=prnaabazzzz-ebook&kw=pms


62

www.elfadistrelec.no

http://www.elfadistrelec.no

