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ITV og kraftbransjen
Det er i dag en betydelig aktivitet for å evaluere og installere kameraløsninger 
(ITV) i kraftbransjen. 

Noe av aktiviteten er drevet av krav fra 
myndighetene, men bransjen er i ferd 
med å innse at man kan redusere utgifter 
og forbedre sikkerheten til kraftselskapet 
ved å ta i bruk denne teknologien.

En ITV-løsning består av et 
antall kameraer, et nettverk og et 
videoovervåkningssystem (se figur 1). I dag 
bruker de fleste kundene våre digitale IP-
baserte kameraer som kan være faste eller 
styrbare (PTZ (Pan, Tilt, Zoom)), men det er 
fremdeles bruk for analoge kameraer i noen 
nisjeapplikasjoner. De analoge kameraene 
kobles til samme nettinfrastrukturen ved 
hjelp av en video-CODEC. 

NETTVERKSLØSNING FOR ITV

Nettverket er basert på IP, og kan 
kommunisere over mange forskjellige 
medier f.eks. fiber, kobber (DSL), 
radio, mobil og satellitt. Tilgjengelig 
båndbredde kan variere ganske mye 
for de forskjellige mediene f.eks. fra 
100/1000 Mbps for fiber til 50 Kbps 
for GPRS. For GPRS vil man redusere 
billedoppløsningen og antall bilder man 
sender i sekundet, men kvaliteten vil 
fremdeles være akseptabel.  

I ekstreme tilfeller, hvor man bruker 

satellitt, overfører man enkelte bilder 
istedenfor video. 

Videoovervåkningssystemet er en 
viktig del av systemet, og gir kunden 
mange nyttig funksjoner f.eks. styring 
av PTZ-kameraer med faste oppsett for 
faste innstillinger, lagring av videoopptak, 
rask søk igjennom videoopptak, 
hendelsesdeteksjon og integrasjon mot 
alarmsystemer.

HVORFOR ITV I KRAFTBRANSJEN?

De viktigeste driverne for ITV er sikkerhet 
for eget personell og for folk som ferdes 
i nærheten av anleggene, betydelig 
reduksjon av personellkostnader siden de 
slipper å reise ut på anlegg og bedre og 
raskere informasjon om anlegget. Noen 
av de vanligste applikasjonene er: 
• Overvåkning av vanninntaket for å 

vurdere behov for rensing. Mange av 
stasjonene ligger avsides til og gir lang 
reisetid. Det er mulig å overvåke innta-
ket både over og under vann. 

• Overvåkning av vannspeilet foran dam-
men for å sjekke is-oppstuing. Man kan 
også se om folk kommer for nære dam-
men hvis man skal endre lukeposisjon.

• Overvåking av luker når man skal kjøre 

dem for å se om det er eget personell 
eller folk som fisker eller bader i områ-
det nedenfor dammen.

• Overvåkning av meteorologisensorer 
for å se om de er i ferd med å ise ned. 
Dette gjør det mulig å kunne vurdere 
om måleresultatet fra en sensor er 
fornuftig.

• Avlesing av målestav for å se om 
nivåsensorer er i orden. 

• Perimetersikring av kraftanlegg for å gi 
beskjed til driftssentralen at det er folk 
på anlegget. Det er en stor risiko for 
folk som kommer seg inn i en trafos-
tasjon. Dermed vil det være mulig å 
ta affære før ting går galt. Det vil også 
være mulig å kunne gi en beskrivelse 
av tyver som bryter seg inn på anlegg. 
Kameraene kan automatisk zoome inn 
på inntrengere og i tillegg gi alarm i 
driftssentralen.

• Overvåkning av innendørsanlegg. Det 
er mulig å sette opp termiske kameraer 
som vil gi beskjed dersom deler av an-
legget er varmere enn anbefalt. Dette 
kan skyldes at det er varmgang i utstyr, 
eller om det er brann i anlegget. Det vil 
også være mulig å indikere om det er 
personell inne i anlegget i tilfelle brann.

FIGUR 1 : ITV nettverksløsning. 
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Bidrar til tidligere E18-åpning
Den 24 kilometer lange E18-strekningen mellom Tønsberg og Sandefjord i Vestfold kan 
åpnes for trafikk i alle fire felt fra 4. juli. Det bidrar Scanmatic Elektro AS til.

Samferdselsdepartementet har i 
samtaler med Statens vegvesen og 
entreprenørene kommet frem til en 
løsning som fremskynder prosjektet. 
Etter tidligere planer skulle strekningen 
først vært åpnet for firefelts trafikk i 
slutten av oktober.

- En åpning for trafikk i alle fire felt 

betyr mye både for trafikksikkerheten 
og fremkommeligheten for bilistene. 
Strekningen er tungt trafikkert med hele 
25.000 biler per døgn. I sommermånedene 
er trafikken nærmere 31.000 biler per 
døgn. Det har vært en rekke ulykker på 
strekningen i løpet av anleggsperioden, 
også dødsulykker, sier daglig leder i 

Scanmatic Elektro, Are Omdal.
Scanmatic Elektro AS har totalansvaret 

med elektro som omhandler veilys, tunnel, 
regulerbare skilter med hastigheter og 
regulerbare skilter for stedsangivelse. 
Kontrakten er på 44,4 millioner kroner, og 
har pågått i snart ett år. 

Det er Rune Lillestø, godt hjulpet av 
Roald Skomedal og Espen Tveit, som har 
hatt prosjektledelsen i dette prosjektet.

For at hele strekningen kan åpnes 
med visse begrensninger innen 
sommerferien, er dette basert på et 
veldig nært og godt samarbeid mellom 
Scanmatic Elektro og morselskapet 
Scanmatic AS. 

- Vi ser nå synergieffekten i slike 
komplekse prosjekter, hvor vi kan 
hente ut løsninger som går på tvers av 
elektrofagene fordi vi tenker det samme, 
vi har samme mål og at vi er veldig 
opptatt av å levere i tide. Dette er et 
stort og viktig prosjekt for oss, ikke minst 
fordi det har vært mye medieomtale og 
forsering er blitt ett tema som har gått 
helt opp til Samferdselsdepartementet 
der avgjørelsene ble tatt, sier Omdal som 
synes det er bra å kunne bidra med å 
forsere så viktige prosjekter:

- Ganske sikkert vil dette bidra til færre 
ulykker, sier Omdal. 

Salgssjef Johannes Skar setter opp mobil målekoffert på Hove for å vise luft- og 

vanntemperaturer. 

Are Omdal, Rune Lillestø og Kim Steinsland. Foran er et av de nye trafikkskiltene på E 18. Foto: Anne Katrin Ande

Tar tempen på Hove Tri
Deltakerne i Sørlandets vakreste utfordring, 
Hove Tri, har mange spørsmål. Også om 
temperaturene. Scanmatic gav dem svaret.

I forbindelse med Hove Tri 2014 utviklet Scanmatic en 
værstasjon som ble plassert ut i Hovekilen i Arendal, hvor Hove 
Tri ble arrangert. Via en nettside kunne dermed deltakerne til 
enhver tid følge med på både luft- og vanntemperatur.

- Vi vet fra tidligere år at mange deltakere har spørsmål knyttet 
til temperatur i forbindelse med blant annet valg av utstyr. 
Scanmatic ønsket derfor å lage en god løsning for alle deltakere, 
sier salgssjef i Scanmatic, Johannes Skar.

Scanmatic var for øvrig sponsor for Hove Tri og stilte til start 
med 13 spreke deltakere under arrangementet. Deltakernes 
resultater ble som vanlig nøye vurdert og diskutert, og  
Scanmatic sitt slagord gjelder som alltid: «We measure it  
– and will improve it!»
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Dette er nå en trend som også er i ferd med å revolusjonere 
kommunikasjonsnett i kraftbransjen. Kommunikasjonsnettene 
til kraftbransjen har noen spesielle kjennetegn som gjør at dette 
introduserer noen utfordringer. Dette er ikke en ”IP for Dummies” 
-artikkel, men derimot en beskrivelse av enkelte utfordringer og 
hvordan de kan adresseres.

Det som kjennetegner nettene til kraftbransjen, er at de dekker 
steder i landet hvor det er begrenset bredbåndsinfrastruktur. 
Det vil dermed være nett med meget liten båndbredde. Det 
er fremdeles vanlig å bruke modem for kommunikasjon over 
kobberkabler, eller bruke radio og satellitt der man ikke har 
kabler tilgjengelig. Tidsforsinkelsen kan være betydelig. 

KOMPRIMERING AV PROTOKOLLHODET

Det brukes i dag mange forskjellige protokoller for 
kommunikasjon mellom datalogger og innsamlingssystem 
f.eks. IEC -101/104, Modbus TCP/RTU og vår egen SMIP. Disse 
protokollene vil transporteres over TCP/IP i et IP-nett. Det vil også 
være behov for transport av video (RTP/UDP/IP) og bilder i det 
samme nettet. I det man går over til IP-basert kommunikasjon 
øker antall bit betydelig på grunn av protokollhodene f.eks. SMIP 
ping går fra 27 til 67 oktetter og SMIP nåverdi går fra 36 til 76 
oktetter. Det er heldigvis allerede standardisert en løsning i IETF 
for komprimering av protokollhodet, og dette er en funksjon 
som bør aktiveres i nett med lav båndbredde. Tre versjoner er 
mulige og besparelsene er som vist i tabell 1:

• RFC1144 (VJ): Oppringt samband, lav BER og kort RTT, mini-
mum 2 oktetter

• RFC2507/8 (IPHC): Oppringt samband og trådløst media, lav til 
medium BER og kort til medium RTT, minimum 2 oktetter

• RFC3095 (ROHC): Trådløst media, høy BER og lang RTT, mini-
mum 1 oktett

Komprimering av protokollhode bruker konseptet med 
pakkestrøm-kontekst som er informasjon om feltverdier og 
endringsmønstre i pakke-hodet (se figur 1). Konteksten bygges 
opp på begge sider av forbindelsen. De første pakkene brukes 
for å bygge opp konteksten på begge sider, og de sendes uten 
komprimering. Antall pakker som sendes uten komprimering er 
avhengig karakteristikken til forbindelsen f.eks. BER og RTT. Etter 
at konteksten er etablert på begge sider, komprimeres pakkene 
mest mulig. Pakkestørrelsen varierer etter tilbakemelding fra 
siden som dekomprimerer pakkene. Med jevne intervaller, eller 
på grunn av feiltilstander, sendes ukomprimerte pakker for å 
rekonstruere konteksten. Funksjonaliteten bør være inkludert 
i radiolink- eller satellittlinkutstyret som brukes, og de gir en 
betydelig bedre utnyttelse av en den tilgjengelige båndbredden.

KOMPRIMERING AV NYTTELASTEN

Der er også mulig å komprimere nyttelasten som overføres 
av protokollen. Data som skal sendes over en link med 
begrenset kapasitet komprimeres før de sendes over. 
Dataene dekomprimeres i den andre enden av forbindelsen. 
Komprimeringen må være tapsfri og en mulig implementasjon, 
som er implementer i mange modem, er LZ algoritmen 
som er beskrevet i ITU-T V.42bis. Denne algoritmen gir en 
komprimeringsfaktor som varierer fra 1 til 4, og vil i snitt gi en 
faktor på rundt 2. Faktoren varier med datainnholdet og noen 
data kan ikke komprimeres i det hele tatt f.eks. bilder som 
allerede er komprimert (jpg). Det finnes et antall forskjellige 
algoritmer som kan brukes. 

TJENESTEKVALITET

IP kan brukes som bærer av mange forskjellige tjenester 
i samme kanal. Da blir det viktig å kunne opprettholde 
tjenestekvaliteten (QOS) for de forskjellige tjenestene fra 

IP overalt – alt over IP!
”IP overalt- Alt over IP” er en trend som har revolusjonert telekommunikasjons-
verdenen. I løpet av de siste 15-20 årene har operatørene konvergert tjenester og 
nett slik at de i dag leverer mange av sine tjenester over et IP-basert nettverk. 

FIGUR 2 : Håndtering av tjenestekvalitet
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Nye medarbeidere 

Navn: Henrik Lien
Alder: 24 år
Utdannelse: Bachelor i automasjon i fra 
Høgskolen i Bergen, Master i automasjon 
fra Newcastle University, England.
Erfaring: Ingen tidligere ingeniør-
erfaring. Har tidligere vært ekstrahjelp 
og hatt sommerjobb hos optiker, samt 
jobbet som salgskonsulent i Coca Cola.  
Privat: Bor på Tromøy. Liker sykling og 
generell fysisk aktivitet. Begynte hos 
Scanmatic etter endt Master i England.

Navn: Tor Øyvind Fluør
Alder: 35 år
Utdannelse: Master i informatikk fra 
Universitetet i Oslo
Erfaring: 8 års erfaring som utvikler. Har 
sist jobbet som Embedded-utvikler i 
Otrum AS og app-utvikler i eget firma. 
Har fiklet med datamaskiner siden jeg 
var 10 år.
Privat: Bor på Tromøys beste østkant 
med kone og 3 barn.

Navn: Joakim Ekelund

Alder: 27
Utdanning: Sivilingeniør Maskinteknikk 
Spesialisering Eksperimentell metodikk
Erfaring: Tekniker på Bosch Automotive 
aftermarket, Testingeniør på Scania 
motorutveckling, Kalibreringsingeniør på 
AVL List, OBD Leader  på Volvo CE.
Privat: Sykkel: KTM 690 SMC, foretrekker 
å unngå å trå. Bor i hus ute på en øy med 
samboer, to hunder og tre hester.  
Er ”fritidsbonde” som liker jakt, fiske, 
biler, båter og ski.

NYANSATT I SVERIGE

forskjellige dataloggere. QOS gir viktige data forkjørsrett over 
en forbindelse med begrenset kapasitet, se figur 2. Viktig trafikk 
som f.eks. lukestyring bør ikke måtte vente på store nedlastning 
av video. Pakketrafikken lagres i interne pakkebuffer i hver 
enhet i nettet. Typisk støttes det fra 2 til 8 køer per port på 
enheten. Data klassifiseres og lagres i riktig kø. Kvalitetsnivået er 
markert av applikasjonen eller tilordnes fra annen informasjon 
f.eks. per port, VLAN og/eller protokoll. Både Ethernet og IP 
støtter QOS-markering i protokollhodet. Data leses ut fra de 
forskjellige køene basert på en algoritme for å kunne garantere 
tjenestekvaliteten f.eks. streng prioritet mellom køene eller 
vekting av køene seg imellom. Pakker droppes fra køene dersom 
det sendes for mye data inn i enheten. Dermed blir det viktig at 
man dropper pakker med lav prioritet.

Overgangen fra TDM-baserte løsninger til IP-baserte løsninger 
kan føre til økt behov for båndbredde i nettet. Økningen kan 
begrenses ved å ta i bruk utstyr som er optimalisert for dette, og 
som støtter noe av funksjonaliteten som er beskrevet i denne 
artikkelen.

FIGUR 1: Komprimering av protokollhoder.
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IP4/TCP 40 4 90 

IP4/UDP 28 1 96.4 

IP4/UDP/RTP 40 1 97.5 

IP6/TCP 60 4 93.3 

IP6/UDP 48 3 93.75 

IP6/UDP/RTP 60 3 95 
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Fornøyde kunder
Tidlig i vår gjennomførte Scanmatic en kundeundersøkelse der alle kunder ble invitert til å 
gi oss konstruktiv feedback på leveranser, prosjektgjennomføring, nettsider og nyhetsbrev. 
Med glede og lettelse kan vi oppsummere at de fleste av våre kunder stort sett er fornøyde, 
men undersøkelsen viste også at vi har forbedringspotensiale på enkelte områder.

Her følger en oppsummering.

Undersøkelsen ble sendt til 1.260 kunder. 
Av dem svarte 370, noe som tilvarer 30 % 
og visstnok må regnes som svært god 
respons. Vi håper det var svarpremien, 
en iPad Air, som fristet. Den ble for øvrig 
vunnet av Thor Helge Gjøystdal i Hydro 
Energi AS på Rjukan. Vi gratulerer.

NYHETSBREV

Vi konstanterer med glede at hele 91 % 
av de som svarte sier at de leser hele 
eller deler av nyhetsbrevene vi sender 
ut, og 86 % finner innholdet nyttig og 
lærerikt.

Når det gjelder innhold forteller 
svarene oss at dere ønsker mer stoff om 
ITV-løsninger og kameraovervåking, 
produktnyheter generelt og mer teknisk 
orientert prosjektomtale inkludert 
bakgrunn for teknologivalg, kundens 
erfaring med leverte systemer, osv. Vi 
vil prøve å etterleve dette i kommende 
utgivelser, og samtidig oppfordre dere 
kunder til å sende oss tips og spørsmål 
om tema som dere mener kan være 
relevante.

Når det gjelder utgivelsesform, svarer 
hele 60 % at de ville foretrukket å motta 
nyhetsbrevet digitalt, mens resterende 
40 % ønsker å beholde papirutgaven. 
Videre sier bare 21 % at de er klar over at 
alle utgitte nyhetsbrev er tilgjengelige 
for nedlasting i PDF-format på www.
scanmatic.no. 

Basert på dette har vi konkludert med 
at vi foreløpig viderefører papirbasert 
distribusjon og samtidig sørger for at 
nyhetsbrevet blir tilgjengelig digitalt på 
web fra utgivelesesdagen.

NETTSIDER

76 % av de som svarte på undersøkelsen 
hadde besøkt nettsidene våre nylig, og 
hele 86 % av disse fant det de lette etter. 
Vi noterer med glede at så få som 1,3 % av 
disse lette etter «Været i Kilsund».

De fleste søkte produktinfo, 
generell informasjon om Scanmatic 
og kontaktinformasjon, og fant som 
beskrevet over stort sett det de søkte. 
Noen kommenterte at de savnet 
kontaktinformasjon direkte til enkelte 
ansatte. Her har vi bevisst begrenset oss 
til å publisere selgere og avdelingsledere, 
men vi tar kommentarene til etterretning 
og vurderer å utvide listen over 
kontaktpersoner på nettsiden.  

KUNDETILFREDSHET

77 % sier at de er enten tilfreds, eller svært 
tilfreds, med Scanmatic som leverandør, 
mens 21 % stiller seg nøytrale til 
spørsmålet. Det vil si at 2 % av de spurte 
svarer at de er lite tilfreds med Scanmatic.

Hvor fornøyd skal vi være med disse 
tallene? Det at 98 % er svært tilfreds, 
tilfreds eller nøytrale er gledelig. Samtidig 
er 2 % misfornøyde kunder 2 % for mye. 
Derfor vil vi selvsagt jobbe for å få dette 
tallet ned mot 0, og samtidig få flere 
nøytrale til å bli tilfreds/svært tilfreds.

Hvordan? Vi tror det meste handler 
om kommunikasjon og prosjektstyring. 
Scanmatic leverer teknologi, og 
fortinnsvis det beste og mest moderne 
på markedet. For å klare det, må vi i 
noen tilfeller ta noe risiko i henhold 
til ELLER med tanke på leveringstid 
og tilgjengelighet. Derfor vil det 

alltid være slik at enkelte prosjekter 
vil bli forsinket, og enkelte tekniske 
løsninger vil vise seg å ikke fungere som 
forutsatt. Det vi skal bli bedre på, er å 
håndtere disse tilfellene slik at kunden 
får bedre og tidligere informasjon, og 
i større grad blir tatt med i diskusjoner 
om endringer og alternativer. Det er 
prosjektledelse i praksis, og for å styrke 
oss på dette området, vil alle prosjekt- og 
utviklingsingeniører i Scanmatic i løpet 
av året som kommer gjennomføre en 
omfattende prosjektlederutdanning 
basert på et spesialtilpasset program 
som vi har utviklet sammen med mor- og 
søsterselskaper (Arendals Fossekompani, 
Markedskraft, Powel og EFD) og eksperter 
på prosjektledelse fra selskapet Metier.

Mer om dette i neste nummer av 
nyhetsbrevet.

Thor Helge Gjøystdal, Leder Driftssentral ved Hydro 

Energi AS, Rjukan vant en Apple  iPad Air som takk 

for deltakelse i spørreundersøkelsen

Alle ansatte på skolebenken – for å bli bedre prosjektledere
Kim Steinsland, daglig leder, Scanmatic
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Scanmatic AS styrker bemanning  
for mer tavlebygging!
Scanmatic leverer lavspenningstavler til de fleste formål innen våre fire 
markedsområder elkraft, forsvar, samferdsel og offshore. Innen samferdsel  
ser vi den aller største økningen til SRO-anlegg i tuneller. 

Enkelte SRO-prosjekter utføres i sin 
helhet av Scanmatic AS, men ofte er det 
datterselskapet Scanmatic Elektro som 
er hovedleverandør. Vi ser at det å ha 
tavlebygging «inhouse» gir oss fleksibilitet 
som kommer kundene til gode. 

HØY KVALITET 

Oppdragene inneholder både hoved- 
og fordelingstavler til tuneller, veglys, 
brannskap, værstasjoner og skiltstyring.

Oppdragene strekker seg geografisk fra 
nord til sør i landet. Tunnelene som står 
for tur i nærmeste fremtid er leveranser 
til Fjæratunellen, Glymjetunellen 
og Langfosstunellen som ligger på 
E134 mellom Røldal og Etne. Det er 
også en stor økning i leveranser til 
vårt andre datterselskap, Scanmatic 
Environmental Technology AB i Sverige. 
I 2014 skal de levere 60-90 skap i 
forbindelse med en stor kontrakt med 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Utover de store oppdragene leverer 
Scanmatic mange skreddersydde 
tavler i små og store volumer innen 
automasjonsløsninger, industrielle 

styreskap, små styringer, kontrollpaneler, 
værstasjoner og overvåking/kamera/
ITV, for å nevne noen. Scanmatic har med 
egen produksjon og montasje mulighet 
til å levere tegning, konstruksjon og 
dokumentasjon av ferdig monterte 
lavspent-tavler tilpasset de oppgaver og 
krav som kunden stiller.

Våre ansatte har mange års erfaring 
med å produsere robuste produkter av 
høy kvalitet og driftssikkerhet til inn- og 
utland. Vi har kunnskap om de krav og 
retningslinjer som stilles til alle varianter 
av tavleproduksjon, og er medlem av 
Norsk Eltavleforening. Vi tilfredsstiller alle 
relevante normer og krav, og benytter 
kun materiell fra erfarne og anerkjente 
leverandører.

NULL FEIL! 

Scanmatic har syv ansatte som jobber 
med tavlebygging, kretskort, mekanisk 
bygging og tilpasning. Våre kunder 
benytter ofte tavlene/skapene i krevende 
miljøer med stort fokus på  driftssikkerhet. 
Det å levere feilfrie leveranser til rett tid 
er alltid svært viktig. Målet er null feil! For 

å klare å levere i henhold til overnevnte 
krav og forventninger, er vi avhengige 
av å ha erfarne medarbeidere med faglig 
kompetanse. I 2014 har derfor Scanmatic 
sett behovet for å øke bemanningen 
innen tavlebygging og montasje med 
to personer for å sikre leveransene. Vi 
er derfor svært glade for å ha fått inn 
May Bente S. Øygarden som har erfaring 
med montasje og ferdigstillelse og May 
Bente Nilsen som er blant Sørlandets 
mest erfarne innen lodding og kobling/
terminering. 

Nyhetsbrev nr 1 // 2014

FAT (Factory Acceptance Test) er en test som utføres 

FØR gjennomføring leveranse for å avdekke om et 

produkt oppfyller kundens behov og er i henhold til 

spesifikasjonen. 

 



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

Scanmatic AS 

Kilsundveien 126 
N-4920 Staubø

company@scanmatic.no 
www.scanmatic.no

Brukerdager 2014
- gjennomført hos Scanmatic 4. – 5. juni!

Onsdag 4. Juni var det igjen duket for Energibransjens Brukerdager i Kilsund/Arendal. 
Flere fra bransjen hadde meldt inn aktuelle temaer som ble gjennomgått. Målet med 
Brukerdagene er at det skal være et faglig møtested hvor kraftbransjen, Met.no og 
NVE holder foredrag om felles utfordringer, og hvor erfaringer kan utveksles. Videre 
ble det tid til samtale og diskusjon rundt temaene i enden av hvert foredrag/tema. På 
kvelden var det satt av tid til sosial omgang og uformelle samtaler. 

Temaene som stod på planen for Brukerdager 2014 var:

• Produktnyheter: Feltstasjoner, innsamlingssystem og sensorer 
• Kommunikasjon: GPRS, Satellittløsninger IP helt ut til datalogger
• Prosjekter / Kundecase: Statkraft WebView, NVE innsamling / redundans / sikkerhet
• Kraftforsyning: Tradisjonelle, Vindmøller, Brenselceller
• Sensorteori: Solstråling (kort- og langbølget stråling), Optiske nedbørsensorer vs. 

Tradisjonelle løsninger
• ITV: Kamera, Infrastruktur, Sentralsystem, Integrasjon
• Erfaringsutveksling
Kvelden ble avsluttet med båttur i skjærgården utenfor Arendal, samt en hyggelig 
middag.

Scanmatic Systemkurs 2014
Det ble som vanlig invitert til Systemkurs 
2014 hos Scanmatic AS. Denne gangen 
ble kursene delt slik at deltakerne selv 
kunne velge kurstype: 1. Feltstasjoner, 2. 
HIDACS og 3. Sutron kurs. Systemkursene 
ble satt opp på datoene 6.-9. mai 2014, 
og det var med stor glede vi registrerte 
at pågangen i år ble så stor at vi valgte 
å sette opp en ekstra runde med 
Systemkurs. Ny kursrunde med både 

Feltstasjon og HIDACS blir derfor til høsten 
2014, nærmere bestemt 3.-5. september! 

Vi i Scanmatic synes det var skikkelig 
stas at vi måtte kjøre to runder med 
Systemkurs i år, og ønsker med dette 
å takke dere aktive og interesserte 
kunder for tilliten. Vi setter stor pris på 
det gode samarbeidet med våre kunder, 
og vi opplever at deres engasjement og 
interesse holder oss skjerpet!

Notiser

Møt oss på OTD
(Offshore Technology Days) i  
Bergen 15.- 16. oktober 
OTD er en årlig messe og samlingsplass 
for de som jobber med tekniske løsninger 
innenfor Offshore. Scanmatic vil være 
tilstede med egen stand. 
Du finner mer informasjon om messen 
på www.offshoredays.com

Scanmatic tilstede under KOTE 
(Landsmøtet for telematikk i 
elforsyningen) i Ålesund 11.-13 november. 
Årmøtet i Kote er en arena hvor folk som 
jobber innen IKT i kraftbransjen samles. 
Scanmatic AS vil være tilstede med egen 
utstilling. Du finner mer informasjon om 
årsmøtet og KOTE på www.kote.no

Returadresse: Scanmatic AS 
Kilsundveien 126 N-4920 STAUBØ


