Älvsbyn Energi AB - Citectuppgradering
AcobiaFLUX har utfört uppgradering av mjukvara från Citect version 6.10 till
Citect version 7.40.
AcobiaFLUX har utfört uppgradering av
mjukvara från Citect version 6.10 till
Citect version 7.40 hos Älvsbyn Energi
AB. I samband med detta byttes även
hårdvaran som applikationerna körs på
mot nya, driftsäkrare datorer med de
senaste operativsystemen. Slutligen har
AcobiaFLUX utfört installation och idrifttagning på plats hos Älvsbyn Energi AB i
Älvsbyn.
Citect är övervakningssystemet som visualiserar och samlar in data från styrsystemet för Älvsbyns Energis värmepannor.
Citect hanterar även larm och trender för
Älvsbyns Energi.

Älvsbyn Energi har genom att uppgradera sin Citectlösning till version 7.40 fått
ett stabilt och driftsäkert system. Genom
att dessutom teckna ett förmånligt 3-års
supportavtal på Citect 7.40 kan Älvsbyn
Energi även på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ta del av kommande uppgraderingar under avtalsperioden.
Arbetet kunde mestadels utföras från
AcobiaFLUX kontor i Göteborg vilket gynnade tid, kostnad och miljö. Projektmöten och planering inför drifttagning
hanterades effektivt via telefon. Drifttagning med tillhörande Site Acceptance Test
(SAT) utfördes på plats i Älvsbyn.

AcobiaFLUX har den kombination av
Citectkompetens och erfarenhet av
liknande uppgraderingar samt ett strukturerat arbetssätt som projekt som detta
kräver. En kontinuerlig dialog med kunden,
en tydlig och väl genomtänkt driftsättningsplan för att minska störningar i verksamheten, har också varit viktigt i projektet.
Arbetet utfördes med ett mycket bra samarbete mellan AcobiaFLUX och Älvsbyns
Energi AB, som ställde upp med resurser
och kompetens vid behov, inte minst vid
drifttagning och acceptanstester.

 Stabilt och säkert system.
 Enkel och kostnadseffektiv uppgradering via
supportavtal.

 Driftsäkerhet.
 Analys och dokumentation.
SCADA - Citect

Kontakta oss på:
Tele: +46 (0)31 722 48 00 | e-mail: info@acobiaflux.se

Älvsbyns Energi AB levererar fjärrvärme och kranvatten 24 timmar om dygnet. De tar hand om avlopp och sköter renhållningen. På uppdrag av Älvsbyns kommun sköter de gator och vägar inkl snöröjning, sandning och belysningsnät.

AcobiaFLUX är en totalleverantör av Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi erbjuder våra kunder långsiktiga
lösningar som är anpassade för dagens uppgifter och morgondagens krav. Vi tar helhetsansvar i vårt projektutförande – från förstudie till leverans.
Läs mer på acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux

