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Mooring Line Monitoring  

- uten kabel!
Scanmatic har levert et system til Bluewater Energy Services B.V.  
for overvåking av forankringslinene til Lancaster FPSO.

Utfordring
Lancaster FPSO (Floating 
production, storage and offloading) 
skal forankres på britisk side 
i Nordsjøen ved hjelp av en 
lastebøye med 12 forankringsliner. 
Bluewater inviterte i 2017 
Scanmatic til konkurranse 
om å levere et system som 
kontinuerlig overvåker vinklene til 
forankringslinene. Hensikten er å gi 
tidlig varsling om unormale vinkler 
og linebrudd.  

Bluewater ønsket ikke en 
løsning der kabler traverserte 
det bevegelige området mellom 
forankringslinen og skroget. I 
stedet forespurte de en løsning 
der induktive nærhetsfølere 
(proximity switches) benyttes til 
trådløs registrering av posisjonen 
til en kodeplate montert på 
forankringslinen. 

Løsning
Scanmatic benyttet erfaringen 
fra tidligere leveranser til å 
designe og foreslå en løsning 
med høy teknisk kvalitet til en 
konkurransedyktig pris og vant 
oppdraget. 

Kjernen i leveransen er en sensor 
bestående av en subsea-kapsling 
med induktive nærhetsfølere. 
Denne samspiller med en 
kodeplate for å lage et digitalt 
signal som gir informasjon om 
forankringslinens relative vinkel.
 
Scanmatics leveranse omfattet 
blant annet:
- Subsea-sensor
- Kodeplater
- Vanntette koblingsflenser 
- Kabling subsea, og i   
 eksplosjonsfarlig område

- Kalibrering
- Test/Commissioning-plattform

Leveransen var en suksess og 
nok en bekreftelse på Scanmatics 
evne til å levere teknisk 
utfordrende prosjekter av høy 
kvalitet og konkurransedyktig pris 
i dette krevende markedet.

TEMA: OFFSHORE & MARINE

Proximity sensor med kabel og kodeplate festet til forankringslinens link. Test og verifikasjon gjennomføres med 
Scanmatics dedikerte teststasjon. Denne 
simulerer dynamikken i installasjonen og gir 
nøyaktige måledata.

Scanmatic benytter 
erfaringen fra tidligere 
leveranser til å 
designe og foreslå 
en løsning med høy 
teknisk kvalitet til en 
konkurransedyktig 
pris.
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TEMA: DATALOGGER SM5059

Vår egen datalogger SM5059 var klar på slutten av 2013 og ble lansert i 2014. IED, 
datalogger eller feltstasjonen, som den ofte kalles, er et resultat av 30 års erfaring  
med design og utvikling av loggere. 

SM5059 er 6. generasjon av 
loggere utviklet av Scanmatic. Fra 
den første loggeren SM3344, som 
kom i 1985, til den nåværende 
SM5059 har det skjedd svært mye 
teknologisk. Fra en enkel logger 
med begrenset I/O og mann-
maskin kommunikasjon, til dagens 
versjon med nettverk, fargeskjerm 
og stor I/O kapasitet, ligger det 
mye arbeid, testing og utvikling. 
Vi utvikler loggeren kontinuerlig 
og tillegger fortsatt egenskaper 
etter hvert som omgivelsene 
og våre kunder melder inn nye 
behov. Vi har en ansatt som på 
heltid og kontinuerlig sitter med 
oppgradering, utvikling og bugfix. 
Nye «releases» kommer med 
jevne mellomrom slik at de kunder 
som har avtale om oppdatering 
av SW og FW hele tiden får dette 
installert. 

Hvorfor egen logger?
Scanmatic er pragmatiske i forhold 
til valg av utstyr, og det er kundes 
ønsker, oppgavens art og behov, 
som er førende for valg av utstyr 
og komponenter. Når markedet ikke 
har det som trengs av fleksibilitet, 
strømtrekk, kommunikasjon- og 
interface muligheter, med mer, har 
Scanmatic enkelte ganger tatt frem 
egne løsninger hvor kunder ofte 
er nært knyttet til prosessen. Det 
er på denne måten vi har fått den 
løsningen vi har i dag. Vi i Scanmatic 
lager ikke produkter vi forsøker 
å selge til de ulike bransjene. 
Vi selger vår brede og lange 
ingeniørkompetanse i form av å løse 
oppgaver kundene har behov for 
å få løst. På loggersiden resulterte 
det i dataloggeren SM5059, som på 
mange måter er utviklet av kunden 
eller brukeren selv. Det er kanskje 
nettopp derfor den blir tatt så godt 
imot i markedet?

Interface muligheter, beskjedent 
strømtrekk, beregnet for å kunne 
drive stasjonen fra batteri/solcelle 
og fleksibilitet er noen av de 
tilbakemeldingene vi får fra våre 
kunder.

Produktet er også blitt svært godt 
mottatt og vi har på relativt kort 
tid produsert over 1000 enheter. 
Det er suverent mest av Scanmatic 
sine loggere.

Navn på tidligere logger-
generasjoner: SM3344 - SM5000 
– SM5040 - SM5041- SM5049 - 
SM5059

Rune Hovda viser frem SM5059, s/n1000 i produksjonslokalet til Scanmatic.

SM5059 nr. 1000  
er levert!

 FAKTA: SM5059

• Innebygd støtte for en lang   
 rekke sensorgrensesnitt:
 Ethernet, RS232 / RS485, SDI-12,
 Differensiell analog strøm, 
 spenning og motstand, Frekvens,
 Digitale inn- og utganger, Utvidbar  
 med eksterne, IO-moduler
• Stort antall kommunikasjons-  
 protokoller som standard
 - IEC 60870-5-101/104, RP-07,   
      Modbus TCP, TCP/IP, OPC UA
• Sanntidsklokke med 
 batteribackup
• Fjernkonfigurering fra HIDACS 
 eller lokal konfigurering på enhet
• Høyytelse 32 bits ARM9 basert 
 CPU med sanntids operativsystem
• Driftsspenning fra 9 til 36 VDC
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TEMA: FIBEROPTISKE SENSORLØSNINGER 

Fiberoptiske  
sensorløsninger

Systemkurs 2018

Fiberoptiske sensorløsninger er et voksende marked 
både nasjonalt og internasjonalt.  Det å benytte 
fiberoptikk helt ut til sensorer kan ha mange fordeler i 
mange applikasjoner. De er strømgjerrige, immune mot 
overspenninger og langtidsstabile. Høsten 2017 signerte 
Scanmatic AS en distribusjonsavtale med det Canadiske 
selskapet Opsens Solutions for salg av deres løsninger  
i det norske markedet.

Hver vår gjennomfører Scanmatic et Systemkurs for nye 
og gamle brukere av feltstasjon SM5059 og Software 
Hidacs/H2. 

Med denne avtalen kan vi både 
selge men også bruke deres 
løsninger og teknologi inn i våre 
systemløsninger. Ved siden av å 
ha et bredt produktspekter av 
sensorer for trykk, temperatur, 
strekk, bevegelse mm, så kan 
selskapet ta frem nye løsninger på 
kundespesifikasjon. 

Løsningene kan enkelt integreres 
mot allerede eksiterende 

Systemkurset er en god miks 
av forelesning med stor vekt på 
praktisk oppgaveløsing under veis 
i forelesningene. Ved hjelp av 
sensorer, datalogger SM5059 og 
en Laptop med installert Hidacs/
H2 SW. Hver kursdel går over 1,5 
dager, hvor SM5059 starter kl. 
0830 dag 1 og er ferdig til lunsj 
kl. 1200, dag 2. Hidacs/H2 kurset 
starter kl. 1300 dag 2 og avsluttes 
kl. 1600 dag 3.
Tilbakemeldingene fra 
kursdeltakerne er meget gode! 
En helt klar trend er at de setter 
stor pris på kunnskapsnivået på 
foredragsholderen. 

– At foredragsholderne holder et 
høyt kunnskapsnivå er naturlig, 
da det er Scanmatic sine egne 
utviklere av feltstasjoner og SW 

instrumentering på standardiserte 
grensesnitt som ModBus eller 
EtherCat.

– Vi ser for oss at dette kan åpne 
opp nye muligheter innenfor 
de markedene vi allerede er 
godt etablert. Både innen kraft, 
samferdsel, offshore og forsvaret 
ser vi flere anvendelsesområder 
hvor fiberoptiske sensorløsninger 
med fordel kan benyttes.  

Vi har allerede signert kontrakt 
med en kunde som vil benytte 
fiberoptiske sensorer i 
forbindelse med et større dam-
rehabiliteringsprosjekt, sier 
Johannes Skar i Scanmatic AS.

Ta kontakt for mer informasjon.

Lyse lokaler med god luftkvalitet, ved 

Scanmatis sine nye lokaler i Arendal.

som foreleser!», sier leder for 
utvikling, Svein Moholt.
– Noen ganger kjører vi ekstra 
kurs på høsten etter behov. Men 
i utgangspunktet er neste kurs i 
april/mai 2019. 

 KURSINNHOLD

SM5059 – Feltstasjon
• Systemoversikt
• SM5059 Hardware 
• Virkemåte og betjening
• Fjernkonfigurering av  
 feltstasjoner med    
 StasjonKonfig
• Konfigurering av feltstasjon
• Sensorer og sensortilkobling
• Feilsøking

HIDACS kurs
• HIDACS Oversikt og 
 installasjon
• Konfigurasjon av 
 Innsamlingssystemet med   
 HidacsEdit
• HidacsCom
• HidacsReport og HidacsTrend
• HidacsWebview
• H2 Systemoversikt og 
 installasjon
• H2 Administrasjon
• H2 Presentasjon
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TEMA: NY KONTRAKT

Ny vedlikeholdsavtale  
i Forsvarssektoren
Scanmatic AS har inngått ny vedlikeholdsavtale med Forsvars-
materiell (FMA), her representert ved FMA IKT-kapasiteter.

Scanmatic AS har i over 30 år levert 
utstyr og tjenester til Luftforsvaret i 
Norge. Leveransene har i hovedsak 
vært knyttet til radaranlegg over hele 
landet, samt på overvåkingssenteret 
(Control and Reporting Center - 
CRC).

FORNYER UTSTYR 
Utstyr som Scanmatic AS tidligere 
har levert er blant annet: 
•  Overvåkingsutstyr for både 
 radarutstyr og teknisk utstyr 
 i anleggene – SMACS (Site 
 Monitoring And Control System) 
•  Værstasjoner som opererer under 
 ekstreme meteorologiske forhold 
•  Nettverksutstyr som binder 
 sammen alle radaranlegg med de 
 sentrale overvåkingssentrene 
•  Modifikasjon av eksisterende 
 radarutstyr slik at dette kan 
 

 fjernstyres og fjernovervåkes 
•  Kameraovervåking av anlegg 
 både inne og ute der selskapet 
 har levert kamera/ kamerahus 
 som fungerer utendørs under 
 ekstreme isingsforhold 
•  UPS-anlegg for overvåkings- og 
 nettverksutstyr. 

BENYTTER KOMPETANSEN 
Kontrakten innebærer at Scanmatic 
skal dekke Forsvarets årlige behov 
for service og vedlikehold. I tillegg 
vil det utføres oppgraderinger 
og fornyelse der hvor det er 
nødvendig for at systemene til 
enhver tid er operative i henhold 
til Forsvarets krav. Inkludert i 
kontrakten er også anskaffelse av 
radardeler og -komponenter for å 
sikre forlengelse av levetiden til 
eksisterende radarer i Forsvaret. 

– Vi setter stor pris på å 
fortsette vedlikeholdsavtalen 
med Forsvaret. Det at vi kan 
øke vår kunnskap sammen med 
Forsvaret, gjør at vi kan utvikle 
nytt og bedre Forsvarsmateriell, 
sier markedsansvarlig Samferdsel/
Forsvar i Scanmatic, Thorvald A. 
Paulsen.

Vi setter stor pris 
på å fortsette 
vedlikeholdsavtalen 
med Forsvaret. 

Thorvald A. Paulsen
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TEMA: NYHETER

Scanmatic samarbeider med 
Beckhoff Automasjon

Scanmatic Elektro AS er 
nå ISO sertifisert

Scanmatic tilsetter innkjøpssjef

Scanmatic har i lengre tid benyttet seg av utstyr fra Beckhoff 
Automasjon i våre leveranser. Samarbeidet ble ytterlige forsterket 
med en ny avtale som kom på plass tidlig i 2018.

Vi gratulerer Scanmatic Elektro AS med ISO 9001 
sertifisering, som ble klar 1. kvartal 2018.

Fra 1. Mars 2018 blir organisasjonen i Scanmatic noe 
endret ved at stillingen som innkjøpssjef blir opprettet. 

Beckhoff er en av de hurtigst 
voksende produsenter av 
industrielle automasjonsløsninger 
i verden. Alle komponenter 

International Organization 
for Standardization 
(ISO) er en internasjonal 
standardiseringsorganisasjon 
som utgir standarder innenfor en 
rekke områder. En av de mest 
kjente standardene i Norge er 
ISO 9001 – Ledelsessystemer for 
kvalitet.

Martin Albrektsen 
er ansatt som 
Innkjøpssjef. 
Han er 37 år 
og kommer fra 
Tromøya utenfor 
Arendal. Han er 
utdannet Energi 
og Miljø Ingeniør 

fra høgskolen i Oslo og har jobbet 
5 år som innkjøper hos Macgregor 
Norway. Før dette var han ansatt 

produseres ved egeneide 
fabrikker i Europa. Beckhoff 
leverer gode tekniske løsninger 
på blant annet PLS’er og I/0 
moduler, til konkurransedyktige 
priser, som har kommet 
Scanmatics kunder til gode 
gjennom flere år. 

Scanmatic inngår med dette 
en god og viktig avtale med 

Selskapet har også inngått 
avtale med DNV (Det Norske 
Veritas) om sertifisering etter 
standardene ISO 14001 - 
standard for Ledelsessystemer 
for miljø og ISO 45001 – standard 
for Ledelsessystemer for 
arbeidsmiljø.

hos Würth og Motek AS. Dette er en 
naturlig del av vår organiske vekst 
og en av de viktigste oppgavene blir 
å opprettholde det gode samarbeidet 
med leverandører og å sikre konkur- 
ransedyktige vilkår.

I Scanmatic ser vi ofte på 
leverandører som noe mer enn noen 
som bare leverer ønsket produkt 
til avtalt tid og pris. Vi er opptatt 
av å skape samarbeidspartene 

Beckhoff, men vi er og skal alltid 
være pragmatisk i forhold til 
valg av produkter og utstyr i alle 
prosjekter. Som en uavhengig 
systemintegratør er det kundens 
ønsker, behov og prosjektets 
omfang og funksjon, mm., som 
avgjør hvilke løsninger som blir 
benyttet i prosjektet, sier Martin 
Albrektsen, ny innkjøper hos 
Scanmatic. 

ISO 45001 ble lansert 12. 
mars 2018 og er en helt ny 
sertifisering. Dette gjør det til 
et ekstra spennende prosjekt å 
være med på. Selskapet tar sikte 
på å ferdigstille sertifiseringene 
innen siste kvartal 2018. 

og langsiktige relasjoner, ikke 
bare på kundesiden, men også på 
leverandørsiden.
For at Scanmatic skal være 
konkurransedyktige i et stadig mer 
presset marked trenger vi gode 
samarbeidspartnere. Vi er avhengige 
av leverandører som er villige til å 
gi oss de beste prisene uten å gå 
på kompromiss med kvaliteten. Vi 
vet også at våre leverandører sitter 
på masse teknisk kunnskap som 
vi ønsker å benyttet oss av. Dette 
kommer også Scanmatics kunder til 
gode.
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TEMA: SAMFERDSEL

Scanmatic styrker salgsteamet!
Stig Yngvar Nilsen er salgs-teamets siste rekruttering, men han er ikke ny i 
Scanmatic. Stig har 10 års erfaring som prosjektingeniør og prosjektleder. De siste 
5 årene har han tatt del i Scanmatic sine samferdselsprosjekter. Salgssjef, Johannes 
Skar ønsker Stig velkommen og kommenterer, «forventningen ligger i å styrke det 
tekniske drevne salget». Den nye salgsingeniøren skal etterstrebe smarte løsninger 
med en Lean verdikjede fra produsent til sluttbruker. Dette samsvarer med hvordan 
Scanmatic ønsker å levere prosjekter til det norske profesjonelle markedet. Stig sitt 
hovedsegment vil fortsatt være Samferdsel. 

Det er med stor glede vi inngår samarbeid innen overvåking av Vann og Avløp (VA) 
for Arendal kommune. I første omgang skal vi sette opp styreskap for avrennings-
kum, samt styreskap med distribuert I/O for overvåking av rørbruddsventil, 
reguleringsventil, mengdemåler og trykkgiver ved Hølen pumpestasjon! 

Det er alltid hyggelig å samarbeide 
lokalt, men det er ekstra hyggelig 
at vi får mulighet til å bruke vår 
brede kompetanse innen Styring, 
Regulering og Overvåking, 
innenfor kommunal VA-sektor. 
Scanmatic skal tegne og bygge 
skap, samt programmere PLS og 
montrere automatikkskap i Hølen 
pumpestasjon.

Nye A5/Hølen er en avgrenings 
kum med tre løp, hvor alle tre 
løpene forsyner ulike soner 
med hver sin rørbruddsventil, 
reguleringsventil, mengdemåler 
og trykkgiver. Rørbruddsventilene 
er sluseventiler med elektrisk 
aktivator av typen Auma. 
Reguleringsventilene er av typen 
Bermad. To av dem (til sone A5) 
skal modifiseres til solenoidstyring 
av åpne- og lukkebevegelser 
med trykkgiver som referanse, 
regulert av PLS. Mengdemålerne 
er av typen Rosemount og 
trykkgivere leveres av Drück, 
type UNIK 5000. PLS Unitronics 
UniStream skal programmeres og 
kommunisere med eksisterende 
PLS ved pumpestasjon via Modbus 
TCP. PLS’en skal også inneholde 

Scanmatic leverer VA-overvåking  
til Arendal kommune

HMI- bilder som viser oversikt 
over vannforbruket i andre soner i 
kommunen. 

VA leveranse
Scanmatic leverer flere løsninger 
til kommunal sektor hvert 
år, men oftest i forbindelse 
med værstasjoner og 
nedbørmålestasjoner.  
Innen Vann og Avløp har vi tidligere 
kun utført sporadisk og små 
leveranser. 
– At vi får mulighet til å jobbe 
sammen med Arendal kommune 
for å finne gode og driftssikre 

løsninger for VA, ser vi frem 
til med stor glede, forteller 
salgsingeniør, Clas de Presno. Selv 
om noen komponenter, PLS èr 
og programmeringsspråk er nye 
for oss, er dette løsninger vi 
prosjekterer hele tiden. 
– Prinsippene er de samme, 
forteller Clas videre.
 
Skapene bygges og programmeres 
i disse dager, og vi ser frem til 
å montere og idriftsette dem på 
lokasjon!

2 av 3 løp, som er utstyrt med 
rørbruddsventil, reguleringsventil, 
mengdemåler og trykkgiver.

1 av 4 pumper ved Hølen pumpestasjon
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Ønsker du mer informasjon om  
sakene i dette nyhetsbrevet,  

send oss gjerne en e-post:  
company@scanmatic.no

Scanmatic AS
Bedriftsveien 17

4841 Arendal
company@scanmatic.no

www.scanmatic.no

Gaute Ness kommer 
fra Aurland i Sogn 
og Fjordane. Gaute 
har tatt Ingeniør 
i Automatisering 
i Bergen og 
Mastergrad i 
Fornybar Energi 
ved UiA, Grimstad. 

Masteroppgaven ble skrevet om 
ladestyring av elektriske biler basert 
på last. Gaute har jobbet 5 år i 
Siemens AS i Bergen. Her var det 
offshore PLS programmering som 
var hans arbeidsoppgaver. Gaute sin 
kunnskap og erfaring innen  PLS og 
Automasjon kommer godt til nytte i 
Automasjonsavdelingen hvor han for 
tiden er i full gang med tunnelprosjekter.

Olav Magne 

Fiane Mo, er 34 
år og kommer 
fra Valderøya, 
utenfor Ålesund. 
Han er utdannet 
Sivilingeniør i Teknisk 
kybernetikk fra 
NTNU i Trondheim og 
har tidligere erfaring 

som Automasjonsingeniør i Optimar 
som leverer maskiner til fiskeindustrien 
og som Prosjektingeniør i Siemens – 
driftssentral. Olav Magne er allerede 
godt i gang med samferdselsprosjekter 
hos Scanmatic.

Det består av 66 satellitter som går i 
lav jordbane fra pol til pol. Terminalene 
kommuniserer via L-båndet (1.616-
1.6265 GHz). Noen av de vanligste 
tjenestene i bruk dag er:
• Tale
• Oppringt data (2.4 – 9.6 kbps)
• Short Burst Data (SBD) som er en  
 SMS-lignende tjeneste
• Bredbåndstjeneste (Open Port med 
 opp til 134 kbps)

Noen av satellittene nærmer seg slutten 
av sin livslengde og det er bare 64 
operative satellitter igjen, noe som 
kan gi en ustabil tjeneste fra tid til 
annen. Det er i dag dessverre ingen 
reservesatellitter igjen. Kapasiteten 
til Iridium er etter dagens standard 
begrenset, og Iridium er basert på 
gamle tekniske løsninger som i dag 
er i ferd med å forsvinne fra moderne 
telekommunikasjonsnettverk.

Iridium NEXT
For å bøte på disse stabilitets- og 
kapasitetsproblemene er Iridium 
Communication Inc. i ferd med å sende 
opp nye satellitter som vil erstatte 
de eksisterende satellittene. Det nye 
systemet kalles Iridium NEXT. Per dags 
dato er 50 av 66 satellitter skutt opp 
og testing av systemet er i full gang. 
Systemet blir tilgjengelig for brukere i 
løpet av andre halvår i år.

Iridium NEXT er kompatibelt med det 
eksisterende Iridiumsystemet, noe som 
gjør det mulig å gjenbruke eksisterende 
terminaler og tjenester. Det betyr 
at brukerne kan forlenge driften av 
eksisterende anlegg med 12 til 15 år, 
som er forventet livslengde til de nye 
satellittene. 

Iridium NEXT vil i tillegg tilby høyere 
overføringskapasitet og andre typer 
tjenester til brukerne. Her er noen av 
endringene som kommer i tillegg til de 
eksisterende tjenestene fra Iridium-
systemet:

• Forbedret talekvalitet
• IP-tjenester for IoT /M2M
 – Certus 20: 22 kbps og Certus 100: 
 88 kbps
• Bredbåndstjeneste
 – Certus 200/350/700/1400: 176-
 1408 kbps
• Fremtidig kringkastingstjeneste for 
 region 
 – Opp til 64 kbps
• Fremtidig høykapasitet datatjeneste 
 til faste stasjoner
 – 8 Mbps i Ka-båndet (26.5–40 GHz)

Utstyr for bredbåndtjenesten vil være 
tilgjengelig for bruk i andre halvår 2018. 
Tjenestene blir gradvis introdusert og 
Iridium NEXT vil støtte Certus 350 i 
tredje kvartal i år, Certus 700 i fjerde 
kvartal i år og Certus 1400 i første 
halvår 2019, når system er fullt utbygd 
i slutten av året. Certus 20 og Certus 
100 blir sannsynligvis tilgjengelig i 
slutten av året. Det vil være avhengig av 
tilgjengelighet til nye dataterminaler.

Iridium NEXT introduserer moderne 
IP-baserte tjenester som kan erstatte 
dagens oppringte samband. Den høyere 
kapasiteten gjør det mulig å introdusere 
ny funksjonalitet, f.eks. for et kamera 
for overvåkning av utilgjengelige 
stasjoner, noe som kan reduserer 
operasjonelle kostnader.

Ta kontakt med oss dersom dere har 
spørsmål rundt overgangen til Iridium 
NEXT og de nye tjenestene som 
systemet introduserer i løpet av de 
neste 12 månedene.

Fremtiden til Iridium-systemet Nye medarbeidere

Iridium er et satellittkommunikasjonssystem som ble 
satt i drift på slutten av nittitallet. Iridium er det eneste 
kommunikasjonssystemet i verden som dekker hele 
jordkloden, inkludert polene, og det tilbyr i dag tale- og 
datatjenester.

KONTAKT

Nils Lofstad, 
Markedsansvarlig 
Fornybar Energi
E-post:  
nils@scanmatic.no
Tlf: +47 37059510
Mob: +47 91647922


