Övervakning och styrning av
Stockholmsmässan
AcobiaFLUX har implementerat ett nytt fastighetssystem för övervakning och styrning av Stockholmsmässan
AcobiaFLUX uppdrag innebar att genomföra en leverans
och installationen av nytt Scada-system för övervakning
och styrning av Stockholmsmässans fastigheter i Älvsjö.
Åtagandet omfattar alla ingående steg för en komplett
leverans med generering av data, bilder, testning och utbildning. Det nya systemet betjänar alla befintliga system
så som värme, ventilation, kyla etc.

“Implementationen av det nya fastighetssystemet för
övervakning och styrning av Stockholmsmässan har varit
är ett mycket intressant och spännande uppdrag”, säger
Mathias Ribbestam, Enhetschef, Fastighet.
Stockholmsmässan är Nordens största mässanläggning.
I mer än 70 år har de arrangerat mässor och kongresser
som ger inspiration, kunskap och affärer.

“AcobiaFLUX erfarenhet och kunskap att driva och
genomföra liknande projekt i liknande kritiska miljöer
gör dem till en bra samarbetspartner i vårt arbete att
modernisera och effektivisera vår anläggning” säger
Kent Lundström, Stockholmsmässan.
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Leverans av nytt fastighetssystem
Nya bilder enligt Cifas (Totalt omfattar de   
397 bilder)
Ombyggnad av fyra apparatskåp
Test och avprovning
Utredning kring omfattning av variabelkoppling i befintligt SCADA
Objekttyper enligt Flexfas
Kommunikation mellan M-bus och Citect utgörs av Piigab OPC-server
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Larmutskick
Verktyg för trendkurvor och loggning av händelser
Framtagning av rapportmallar
Insamling av media mätning
Tidkanalstyrning via Flexfas (212 befintliga
tidkanaler)
Leverans av ny server
Leverans av nya operatörsstationer (4st)
AX Alarm Manager för larmhantering

För mer information kontakta: Mathias Ribbestan | Enhetschef | Fastighet
( 08 522 176 21 | * mathias.ribbestam@acobiaflux.se
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