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Distribuerte sensorløsninger basert 

på moderne radioteknologi

Radiokommunikasjon har blitt brukt av kraftbransjen i mange år for kommunikasjon på 
steder hvor det ikke er bredbåndstilkobling eller mobildekning. Mange av anleggene 
ligger vanskelig til på steder hvor det sannsynligvis ikke vil bli bygget ut mobilnett i 
fremtiden. 

En kraftstasjon kommuniserer med 
utstyr på inntaksanlegg og damanlegg. 
Kommunikasjonen er ofte basert på fiber 
eller kobberkabler dersom det er mulig 
å trekke kabling gjennom tunnellen eller 
sammen med rørgaten. Det er også brukt 
VHF- eller UHF-radio. I tillegg er det ofte 
ønskelig å gjøre målinger i området rundt 
kraftanlegget, og avstandene fra inntaket 
til disse stedene kan være fra noen titalls 
meter til noen få kilometer.

Det som karakteriserer dagens 
radioløsninger er at de bruker mye 
effekt, selv om de ikke sender ofte. 
Det medfører at man må sette opp et 
solcelle- og batterianlegg på steder 
hvor det ikke er tilgjengelig 230V. Det er 
vanligvis ikke mulig med ren batteridrift. 
En standard radioløsning, som er på hele 
tiden, vil kreve en batteribank på rundt 
400 Ah i tillegg til et 100W solcellepanel. 
Batteribanken kan reduseres til under 
120 Ah ved regelmessig å aktivere 

Applikasjoner

Produktene fra Sutron gjør det mulig å sette 
opp radiosystemer som er batteridrevet 
og som kan kraftmates fra et batteri i 
mange år. De kan også brukes av systemer 
som kraftmates fra et lite solcellepanel 
og en liten batteribank. De vil kunne 
brukes i stedet for kobberkabling eller 
fiberkabling og de vil spare kostnaden 
med kabellegging. De vil også redusere 
behovet for ekstra overspenningsvern 
for kobberkabelbaserte løsninger. Det er 
mange applikasjoner rundt en kraftstasjon 

som kan nyttiggjøre seg disse produktene, 
og noen av dem er vist i figur 1:

• Måling av minstevannføring 
 nedstrøms for dammen.
• Måling av magasinvannstand som 
 ikke er påvirket av falltap.
• Nedbørmåling hvor målepunktet ikke 
 er på dammen eller ved inntaket.
• Måling av vannføring i bekkeinntak 
 for å måle tilsiget til magasinet.
• Måling av vannføring i elv for å måle 
 tilsiget til magasinet.

MODBUSLinkPlus radioenhet

• Måling av lekkasje i dam.
• Måling av setningsskader i dam 
 (poretrykk).
• Kommunikasjon mellom aktive 
 enheter f.eks. mellom inntaket og dammen.

Scanmatic har levert radiosystemer i flere 
tiår til kraftbransjen, og vi er behjelpelig 
med planlegging, dekningsberegninger, 
dekningsmålinger, leveranse, installasjon 
og idriftsettelse av radiosystemer. Ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat rundt disse 
løsningene. 

Figur 1

Tabell 1
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Modbus 
RTU

SDI-12 4-20m 
A

PT-10 
0

V DI Frekvens 
Puls

Last-
bryter

SDI-link Master 21 -94 6 50 1 1

SDI-link
Slave

21 -94 6 50 1 1

SDI-link
Slave med IO

21 -94 7 50 1 3 1 3 1 1 1

ModbusLink-
Plus Master

20 -94 3 50 1 3

ModbusLinkPlus 
Slave med IO

20 -94 0,55 50 1 1 3 1 3 1 2 3

radioen i korte perioder; f.eks. til én gang 
i timen. Ulempen er at det da sendes 
over data bare én gang i timen og at det 
ikke er mulig å nå stasjonen i perioden 
med avslått radio.  NKOM har tilgjengelig 
et lite antall frekvenser (PMR) i VHF- og 
UHF-båndet som brukes for denne 
type kommunikasjon av kraftbransjen 
og VA-bransjen.  Disse lisensene har 
sendetidsbegrensinger og det er bare 
mulig å sende i opp til 5 % av tiden. 
Det bør heller ikke sendes data oftere 
enn hvert 5. sekund. Dette kan være 
problematisk for applikasjoner hvor man 
trenger hyppige oppdateringer. I tillegg 
må det søkes om lisenser for hver radio 
som skal settes opp.

Ny radioteknologi for tingens Internett

De siste årene har det vært en rivende 
utvikling for radioteknologi som er tenkt 
brukt for tingenes Internett. Visjonen er 
at det skal være 50 milliarder dingser i 
verden som kommunisere over Internett 
i 2025. Disse dingsene vil kommunisere 
seg imellom og med Internettet ved 
hjelp av mobilnett (5G) eller kortdistanse 
radioløsninger. Radioløsningene vil 
vanligvis bruke lisensfrie bånd (ISM eller 
SRD), men noen kan tenkes å bruke 
lisensierte bånd. De fleste av enhetene vil 
kraftmates fra batterier eller ved hjelp av 
systemer som bruker energiinnhøstning. 
Fellesnevneren for dem er at systemene 
vil være intelligente, fleksible og at de vil 
bruke liten effekt. Denne teknologien er 
også tilgjengelig for kraftbransjen og det 
er allerede produkter på markedet som er 
optimalisert for datainnsamling. 
Zigbee er en av teknologiene som 
tas i bruk for tingenes Internett. Den 
er standardisert av IEEE (802.15-4) og 
den bruker forskjellige frekvensbånd, 
f.eks. 869 MHz, 2.4GHz og 5GHz. Disse 

frekvensene krever fri sikt og har en 
rekkevidde som ikke er veldig lang (1-2 
km). Zigbee støtter en datarate på 20 
kbps ved 869Mhz og opp til 250 kbps ved 
2.4GHz. Nettet kan bruke stjernestruktur, 
trestruktur og også generell maske-
struktur.  Signalene kan hoppe fra 
enhet til enhet og nettet rekonfigureres 
automatisk ved endringer, f.eks. dersom 
en stasjon ikke er tilgjengelig.

Tilgjengelig produkter

Sutron er en av våre leverandører av 
dataloggere og sensorer. De har også 
flere kommunikasjonsprodukter som er 
basert på denne teknologien:

• SDI-link er et radiosystem som 
 forlenger SDI-12 bussen over radio. 
 Den er tilgjengelig som master, 
 slave og slave med IO. Systemet 
 støtter stjernestruktur.
• ModbusLinkPlus er et radiosystem 
 som forlenger Modbus RTU over 
 radio. Den er tilgjengelig som master, 
 slave og slave med IO. Systemet 
 støtter stjerne-, tre- og maskestruktur.

Slaveenhetene med IO støtter flere 
forskjellige grensesnitt, f.eks. Modbus 
RTU, SDI-12, 4-20mA innganger, 
frekvensinnganger, pulsinnganger, 
digitale innganger og digitale utganger 
(lastbrytere). Alle enhetene har en 
rekkevidde på 1.6 km. Enhetene er også 
utstyrt med integrert solcelleregulator. 
De kan leveres for innbygging i skap 
eller som frittstående utendørsenheter. 
En oversikt over disse systemene er gitt i 
tabell 1.
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25 år i tjeneste for 

NATO FORACS

Scanmatic vant i 1990-91 en internasjonal anbudskonkurranse om leveranse av akustisk 
måleutstyr til NATO FORACS sine stasjoner i Norge og Hellas (se faktaboks). Kontrakten 
var på over 4 millioner kroner og var Scanmatics største enkeltkontrakt til da.

Leveransene bestod av funksjonstest- 
og kalibreringssystemer for 
marinefartøyenes aktive og passive 
sonarer. Hovedformålet er å gjøre det 
mulig å kalibrere hvordan fartøyets 
målsystem bedømmer retning og 
avstand til et mål.  

UAST

Scanmatic leverte til hver base ett 
fastmontert anlegg og ulike typer 
transportable mål. Det fastmonterte 
anlegget heter UAST (Underwater 
Acoustic Simulated Target System) og 
består av flere utplasserte akustiske 
transceivere som simultant kan motta og 
sende lydsignaler. Transceiverne er kablet 
med spesielle undervannskabler til en 
landbasert stasjon som logger dataene. 
Fra stasjonen kan operatøren velge 
mellom ulike pulsformer, frekvenser og 
signalnivå. 

De transportable målene er primært 
Scanmatics produkter SONCAT og 
SONTAS. 

SONCAT

SONCAT (Sonar Calibration and Training 
System) består av en frittflytende bøye 
med elektronikk for å sende og motta 
sonarpulser i frekvensområdet 3 – 60 
kHz, og en PC-basert kontrollstasjon. 
Begge enhetene har GPS slik at innbyrdes 
avstand er tilgjengelig. De kommuniserer 
med hverandre over radiolink. 

Systemet kan operere i aktiv og passiv 
modus. I aktiv modus mottar bøyas 
hydrofon lydpulser fra fartøyets sonar 
og filtrerer, forsterker, digitaliserer 
og loggfører disse. Etter en fastsatt 
tidsintervall blir lydpulser sendt tilbake 
til fartøyet. Disse pulsene kan være 
modifisert med doppler- og/eller ulike 

target-highlights for å skape illusjonen av 
at målet er i bevegelse, eller har f.eks. den 
karakteristiske responsen fra en ubåts 
tårn og styreror. I passiv modus sender 
bøya støysignaler kontinuerlig eller 
ved definerte intervaller. Støysignalene 
emulerer vanligvis skips- eller 
torpedosignatur. 

SONTAS

SONTAS (Sonar Tester On Site) er et 
portabelt system som opereres enten 
fra kai, en mindre motorbåt eller fra 
fartøyet selv. Det består av en transceiver-
pakke som er kablet til en bærbar 
kontrollstasjon. Transceiver-pakken 
består typisk av en hydrofon for å motta 
utsendt lyd og ulike transdusere for å 
sende lyd. Systemet har til hensikt å bidra 
til en nøyaktig test og kalibrering av 
skipets sonarsystemer. 

Scanmatic leverer både SONTAS LF, 
SONTAS og SONTAS HF. Systemene 
dekker henholdsvis frekvensområdene 
1 – 15 kHz, 4 – 50 kHz og 60 – 500 kHz. 
Mens SONTAS LF benyttes typisk for 
sonarer myntet på ubåtjakt, er SONTAS 
HF for minejaktsonarer.  

Kontinuerlig utvikling

Scanmatic besøker årlig FORACS - 
basene i Norge og Hellas for å utføre 
inspeksjon, test, kalibrering og reparasjon 
av kabler og utstyr. En større midtlivs-
oppgradering ble gjennomført på midten 
av 2000-tallet. 

Som en konsekvens av den pågående 
aktiviteten mot NATO FORACS har 
Scanmatic opprettholdt en høy 
kompetanse innenfor akustikkfeltet. 
Dette har gjort oss i stand til å levere 
ikke bare produktene nevnt over, men 
også spesialtilpassede sonarløsninger, 
til andre kunder. Den mobile STT (Sonar 
Training Target) som er i bruk av det 
danske forsvaret er et godt eksempel 
på dette. Dette er en AUV (Autonomous 
Underwater Vehicle) som er bestykket 
med tauede transdusere og elektronikk 
utviklet av Scanmatic.

Scanmatic ser på det som en 
tillitserklæring, og stor ære, å bli valgt 
som leverandør av det omfattende 
posisjoneringssystemet som er omtalt 
i en annen artikkel i forrige nyhetsbrev. 
Vi ser frem mot 25 nye år med godt 
samarbeid!

NATO NAVAL FORCES SENSOR 

AND WEAPONS ACCURACY 

CHECK SITES 

NATO FORACS Norway er en 
teststasjon for sensorer (gyro, sonar, 
GPS, radar, IR, laser) om bord i norske 
og utenlandske marinefartøy/
helikoptre. Hovedstasjonen ligger 
ved Ulsnes på Hundvåg med 
kontrollstasjoner på Åmøy og Galta, 
Rennesøy. Testene foregår ved kai og 
i Boknafjord området. Et tilsvarende 
anlegg finnes på Kreta, Hellas, og i 
Florida, USA.

Nyansatt
Vetle Øvereng er 
utdannet innen bilfag 
og har tatt fagbrev 
i reservedelsfaget/
delelager. Vetle er 22 
år gammel og bor på 
Bjorbekk utenfor Aren-

dal. Han har tidligere jobbet for Tools, 
Arendal, men skal nå håndtere lager 
og  logistikk hos Scanmatic..

Sonar Tester At Site - SONTAS er et komplett system for kalibrering og testing

Av sonarer

Sonar Calibration & Training System – SONCAT, er et simulert target system for å

teste en aktiv sonar i sjøen.
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Scanmatic Environmental Technology AB i Sverige har signert storkontrakt 
med Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).

Scanmatic er i disse dager godt i gang med enda en leveranse av utstyr til monitorering
av forankringsliner for offshore-installasjoner. Denne gangen til en olje-losseterminal
tilknyttet Egina-feltet 150 km utenfor kysten av Nigeria. Sluttkunden for leveransen er
Total Upstream Nigeria som utvikler feltet for produksjonsstart i 2018.

I løpet av de neste 4 årene skal SMHIs
320 meteorologiske og hydrologiske
målestasjoner i Sverige oppgraderes og
ytterligere suppleres med 70 nye
stasjoner. Nå er avtalen med SMHI
signert og Scanmatic starter på det store
installasjonsarbeidet sommeren 2016.

Forberedelser og vurdering av ny 
teknologi til overvåkingsnettverket har 
pågått i over ett år gjennom prosjektet 
METOBS2017 og i nært samarbeid med 
prosjektet “Nye hydrologiske nettverk”.

«Det känns bra att vi nu är klara med 
upphandlingen och att vi har ett 
avtal med Scanmatic Environmental 
Technology. Avtalet är värt 24 miljoner 
SEK», sier prosjektleder Britt Frankenberg 
(SMHI) og fortsetter:

«Scanmatic ska leverera runt 390 

loggrar i skåp, redo för att ansluta alla 

relevanta mätinstrument. Loggrarna ska 

användas på våra mätstationer inom 

meteorologi och hydrologi samt även på 

havsvattenståndstationer»

Flere stasjoner og hyppigere  

samling

Resultatet av prosjektet METOBS2017
betyr at alle meteorologiske
automatiske stasjoner vil få den nye
teknologien og feltstasjon SM5059 fra
Scanmatic. De eksisterende loggerne,
Milos500 som ble installert i årene
1995-96, støttes ikke lenger av
leverandøren.

Resultatet av prosjektet “Nytt 
hydrologiskt nät” er at teknologien 
oppgraderes på eksisterende stasjoner 
og nettverket får flere automatiske 
målestasjoner.

«Två stora projekt har nu lyckats 

samverka så att vi får enhetlig logger-

teknik i det meteorologiska och det 

hydrologiska grundnätet. Det är en stor 

fördel för den framtida driften», sier
Britt Frankenberg.

Stasjonene vil bli utstyrt med nye 
loggere(Scanmatic SM5059) og rutere 
(CISCO819). De vil levere data via IP-

kommunikasjon, noe som åpner for 
hyppigere datainnsamling enn i dag.

Hvilken tidsoppløsning  

er relevant?

Parallelt med prosjektet METOBS2017, 
ble det dannet en referansegruppe 
fra  alle avdelinger i SMHI, som skulle 
definere hvilken data og tidsoppløsning 
brukerne ønsker seg i fremtiden.

«Många av de data vi idag samlar in varje 

timme verkar vara intressanta att få in 

varje minut. SMHIs observationsdatabaser 

förbereds nu för detta».

Oppgradering innen 2020

«I sommar startar det praktiska arbetet

med att installera de nya loggrarna och

modernisera grundnäten. Installationerna

genomförs av SMHIs servicetekniker och

kommer att pågå under perioden 2016-20», 
avslutter Britt Frankenberg.

Leveransen består av 9 subseainklino-
metre med subsea-kabler og kabel
beskytter/bøyestivere.
 
Vinkelmåler

Scanmatics Subsea inklinometer måler
vinkelen til installasjonens forankringsline 
i forhold til gravitasjonsretningen. Under
normal operasjon brukes denne 
vinkelmålingen til å utlede strekkreftene 
på linene ved hjelp av datamodeller for
strukturanalyse og levetidsestimering.
Slike modeller er verktøy som gir 
beslutningsstøtte i forhold til service
og vedlikehold. Ved unormal operasjon,
som linebrudd, brukes vinkelmålingen
til å detektere at forankringslinen endrer
vinkel ned mot gravitasjonsretningen.
Inklinometrene som leveres i prosjektet
har en nøyaktighet bedre enn 0,1 grader.

Dynamikk

Håndtering av det dynamiske
området mellom installasjonen og

forankringslinen har vist seg å være en
stor utfordring for løsninger som har
blitt prøvd ut tidligere. Her vil kabelen
være i mer eller mindre kontinuerlig
bevegelse etter som installasjonen
beveger seg i sjøen, og vannstrømmen
river i kabelen. Erfaring viser at både 
selve kabelen og tilkoblingen mot 
sensoren har vært svake punkt.
Kablene har fått knekkpunkt av
bevegelsene, noe som over tid har ført
til ledningsbrudd. Tilkoblingene har
ikke tålt påkjenningen av de dynamiske
kreftene og har fått vanninntrenging
og kortslutning.

For å løse denne utfordringen har
Scanmatic tatt i bruk en geléfylt
subsea-kabel som er spesialdesignet
med tanke på fleksibel operasjon.
Dette er en kabel som ikke forringes
over tid, selv om den er i kontinuerlig
bevegelse. Området av kabelen som
krysser det dynamiske området blir

ikledd en bøyestiver. Bøyestiveren
er støpt på selve kabelen i en
varmekontrollert prosess der det
spesielle polyurethan-materialet blir
fylt i en form med kabelen. Dette
materialet har ekstreme egenskaper
med tanke på styrke, fleksibilitet,
slitasjemotstand og levetid.

«Bend stiffeners» og «bend restrictors»
er mye brukt innen offshore til å
beskytte bl.a. subsea-kabler og fleksible
stigerør. Tradisjonelt er dette 
spesialkomponenter som er meget
kostbare. Scanmatic leverer nå disse 
produktene til en vesentlig lavere 
pris, som en del av et komplett 
monitoreringssystem.

Kombinasjonen av nøyaktige målinger
i en robust innpakning, med smarte
løsninger for tilpasning til ekstreme
miljøer er et av kjerneområdene til
Scanmatic.

SMHI valgte SM5059 
fra Scanmatic

Mooring line 
monitoring til Nigeria

Figur 1 Bildet viser Scanmatics vinkelmålere på 

forankringsline-leddene til en lastebøye i et tidligere 

prosjekt

Figur 2 Scanmatics bøyestiver beskytter kabelen og sørger for at den bøyes på en kontrollert måte. Her vises 

ankerleddet i den ene ytterposisjonen. Under normal operasjon følger bøyestiveren jevnere over leddet.

Britt Frankenberg (th. SMHI) og Mats Riehm fra 

Scanmatic Environmental Technology AB viser frem 

datalogger.



Ønsker du mer informasjon om 
sakene i dette nyehtsbrevet, send oss 
gjerne en e-post: info@scanmatic.no

Scanmatic AS

Kilsudnveien 126
N-4920 Staubø

company@scanmatic.no
www.scanmatic.no

Returadresse: Scanmatic AS Kilsundveien 126 N-4920 Staubø
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Kurs og messer 2016

KURS Info Bransje Hvor Dato

Brukerdager Energibransjens samling hos Scanmatic / 
Kilsund.

Energi Scanmatic, 
Kilsundv. 126

31.05. – 01.06. 
2016

MESSE Info Bransje Hvor Dato

EURO MINE 
EXPO

Vi besøker på Euro Mine Expo og ønsker å 
møte kunder.

Annet Skellefteå 14. – 16. juni 
2016

UTC 2016 Underwater Technology Conference. Vi ser 
frem til samtaler med kunder, kollegaer og 
leverandører.

Offshore Bergen 15 – 16 June, 
2016

NMM2016 Vi stiller ut på Nordic Meteorological Meeting 
2016

Hyd/met Stockholm 22. – 23. aug 
2016

Nor-Fishing Vi besøker Nor-Fishing 2016 Ønsker samtaler 
med kunder, kolleger og leverandører

Akvakultur Trondheim 
Spektrum

16. - 19. aug 
2016

ONS 2016 Vi stiller ut på ONS og ønsker samtaler og 
møter med kunder, kolleger og leverandører

Offshore Stavanger - 
besøk vår Stand 
nr. 308 i Hall 3

29.08. – 01.09. 
2016

Met Tech Vi besøker Met Tech messen. Ønsker samtaler 
med kunder, kolleger og leverandører

Hyd/met Madrid, Spain 27. – 29. sept 
2016

Det må tas forbehold om endring av dato!

Scanmatic AS som har hovedkontor og forretningsadresse i Arendal har kjøpt 
instrumenteringsavdelingen til selskapet Instrumenttjenesten AS (ITAS) på Ås i Akershus. 

Avdelingen som utad er kjent som 
ITAS Målesystemer, har 6 ansatte og 
presenterer seg som en uavhengig 
totalleverandør av målesystemer og 
innsamling og lagring av data for 
forskningene. I tillegg leverer ITAS 
måleinstrumenter og komplette 
løsninger til offentlige og private 
kunder som bygger og drifter vei, 
bane, tunnel og bro, havner og til 
vannkraftutbygging.

Scanmatic AS ble etablert i 1971 og 
leverer industrielle datasystemer, 
installasjons- og  utviklingsoppdrag 
innen instrumentering, datainnsamling, 
fjernstyring og overvåking til profe-
sjonelle, industrielle kunder innen 
Offshore, Fornybar Energi, Samferdsel 
og Forsvar. 

Scanmatic AS er morselskap i Scanmatic-
konsernet som i tillegg består av 
datterselskapene Scanmatic Elektro 
AS (51%) og Scanmatic Environmental 
Technology AB (100%), og tilsammen har 

90 fast ansatte og årlig omsetter for 
NOK 300 mill. 

Virksomheten i ITAS vil bli videreført 
i et nyopprettet heleid datterselskap 
av Scanmatic AS som har fått navnet 
Scanmatic Instrument Technology AS, 
og som skal ha forretningsadresse og all 
sin operative virksomhet i eksisterende 
lokaler på NMBU Campus (Norges Miljø- 
og Biovitenskaplige Universitet) på Ås.
Alle ansatte i instrumenteringsavdelingen 
i ITAS følger med over i Scanmatic 
Instrument Technology AS, og Marius 
Brenden som før oppkjøpet var salgssjef 
i ITAS, er ansatt som daglig leder i det 
nye selskapet. 

Scanmatic Instrument Technology AS 
vil fortsette å markedsføre seg under 
merkenavnet ITAS og vil videreføre all sin 
eksisterende virksomhet ift både kunder 
og leverandører. Alle rammeavtaler, 
samarbeidsavtaler, agenturer og 
distribusjonsavtaler vil bli videreført.
Intensjonen med oppkjøpet er å styrke 

Scanmatic-konsernets posisjon som 
totalleverandør av industrielle systemer 
innen instrumentering, datainnsamling, 
fjernstyring og overvåking, og sikre 
fortsatt vekst innen eksisterende og nye 
markedsområder ved å tilføre og utnytte ny 
kompetanse, synergier og stordriftsfordeler. 

For mer informasjon kontakt Kim 
Steinsland, Adm. dir. i Scanmatic AS, 
9111 0826 / kim@scanmatic.no

Scanmatic har kjøpt ITAS

Fv: Simen Eriksen, Kim Steinsland, Oddvar Haga, 

Marius Brenden og Øystein Ruud-Hansen,  

Tor Jørgen Ervum og Hugo Paulsen var ikke tilstede 

da bildet ble tatt.


