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Høsten 2013 ble Scanmatic valgt som 
leverandør av tre komplette værstasjoner 
til Liberian Hydrology Service (LHS),  
Ministry of Mines, Land and Energy 
(MLME) i Liberia, på oppdrag for NVE.  
Den første værstasjonen skulle plasseres 
på Firestone Rubber plantation sitt område. 
Dette området er som et land inni landet 
med egne skoler, sykehus og kraftstasjoner. 
Kraftstasjonene leverer kraft til eget bruk 
og er spesielle da de leverer 60 Hz og ikke 
50Hz som i Monrovia og omegn. 

LEVEREANSEN I LIBERIA
LHS deltar i et program hvor NVE bistår 
med ressurser for opplæring og bygging 
av landets hydrologiske tjenester, for å 
bedre forvaltningen av vann- og energi-

ressursene i landet. Et av disse områdene 
er oppgraderingen av det hydrologiske 
nettverket. Til nå har programmet bistått 
med opplæring av lokalt personell og 
manuelle målestasjoner. Med Scanmatics 
leveranse utvides dette med tre strategisk 
plasserte, automatiske værstasjoner for å 
bedre kunne forstå hvordan været forandrer 
seg innover i landet, hvor nedbørintensitet 
og -mengde er viktige parametre for å 
kunne planlegge infrastruktur.
Den første stasjonen skulle plasseres i 
nærheten av hovedstaden Monrovia. 
Harley Eriksen som er prosjektleder hos 
Scanmatic, reiste i desember 2013 ned 
for å foreta befaring og kartlegge behov 
både for stasjonen og sentralsystemet.  
Spesielt i fokus for denne første leveran-

sen er omgivelsene stasjonen står i. Høy 
luftfuktighet, høye temperaturer og høy 
saltkonsentrasjon i luften gjorde at både 
sensorer og mekanisk utstyr måtte velges 
med grunnlag i andre parametre enn en 
værstasjon til den norske fjellheimen.
Med sensorer for vindhastighet og  
-retning, temperatur, luftfuktighet, luft-
rykk, nedbør og solstråling ble den første 
stasjonen sendt ned for idriftsettelse i juni 
2014. Stasjonen baserer seg på solcelle-
panel som hovedforsyning og nettforsyning 
som reserve. 
Etter befaringen hadde lokasjonen blitt 
planert og klargjort for montasje og 
idriftsettelse. I juni reiste Harley Eriksen og 
Daniel Hatlevoll fra Scanmatic ned for å 
bistå med montasjen, lære opp personell 

Leveranse til Liberia
Reisebrev – idriftsetting av automatisk værstasjon i Liberia.

på utstyret og idriftsette målestasjon og 
innsamlingssystemet. Etter en ny befaring 
i starten av oppholdet, hvor plassering og 
størrelse for fundament ble markert, satte 
LHS sitt arbeidslag i gang med å grave 
hull og lage fundamenter. I motsetning til 
hva vi normalt er vant med i Norge, opp-
levde vi at alt arbeid ble utført for hånd 
og uten maskiner. 

FØRSTE AUTOMATISKE VÆRSTASJON
I tillegg til montasje og idriftsettelse, 
inngikk det kurs og opplæring av lokalt 
personell som skal drifte utstyret.
Etter et opphold på to uker var værstasjonen 
satt opp. Alle sensorene var i drift og intro-
duksjonskurs i systemet var holdt. Hidacs-
Com ble startet på innsamlingsserveren, og 

data kom inn. Leveransen og idriftsettingen 
av værstasjonen ble gjenstand for stor opp-
merksomhet helt på ministernivå. Daniel 
Hatlevoll holdt et engasjert foredrag blant 
liberiske ministre og underdirektører om 
Scanmatic og værstasjonens egenskaper og 
løsninger. Dr. Greg Perzyna, prosjektkoor-
dinator for NVE i Liberia, var svært fornøyd 
med endelig å kunne presentere værdata 
som kunne brukes i planlegging av alt fra 
jordbruk, dimensjonering av avløp, flom-
varsling og kjøring av kraftstasjoner i dette 
området av Liberia. 
Stasjonene i leveransene til Liberia består 
av følgende:
Power supply: batteri og solcellepanel
Datalogger: Sutron 9210
Sensorer: pyranometer (solstråling), 

nedbørmengde, nedbør ja/nei, vind 
(ultrasonisk), barometer, lufttemperatur 
og luftfuktighet.
Kommunikasjon: Via GSM til Hidacs som 
er lokalisert i HSL sine kontorer i sentrum 
av Monrovia, hvor Hidacs samler inn og 
presenterer data i sann tid og historisk.

Vi skulle gjerne avsluttet reisebrevet 

med å informere om utrulling av resten 

av prosjektet i Liberia. Men med Ebola-

epidemien ute av kontroll i Afrika,  

er ikke dato for etableringen av de to  

neste stasjonene en prioritet nå.  

Prosjektet er utsatt inntil videre  

pga. epidemien.

Harley Eriksen går gjennom værstasjonen med ansatte fra LHS. 

VI fikk også se resultatet av kraftige regnbyger under oppholdet.Nær ekvator blir idealvinkelen til solcellepanlet nærmest horisontal. 

Gravearbeid og klargjøring av fundamenter utføres for hånd. 
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Det er fremdeles vanlig å bruke modem for kommunikasjon over 
kobberkabler eller bruke mobil, radio eller satellitt der hvor man 
ikke har noen kabler. Det er en klar trend i bransjen å rulle ut fiber 
til stasjonene, men denne prosessen tar tid og vil på ingen måte 
kunne knytte opp alle stasjoner i nettet. Forskjellig radioteknologi-
er vil derfor være en sentral del av nettet i fremtiden. Nettet brukes 
for kommunikasjon mellom sentrale systemer og kontrollanlegg 
(PLS-systemer), dataloggere og kameraer som alle er distribuerte 
på forskjellige steder i nettet. 

NØDNETTET I NORGE 
I Norge er man i ferd med å bygge ut et landsdekkende, digitalt 
kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester. Det skal 
sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i nødetatene, som 
før har hatt hvert sitt kommunikasjonsnett. Målet med Nødnett 
er først og fremst å tilrettelegge for mer effektiv og sikker kom-
munikasjon internt i og mellom, politi-, brann- og helsetjenesten. 
I tillegg til de tre nødetatene, vil potensielle brukere av Nødnett 
være Forsvaret, Sivilforsvaret, Fengselsvesenet og frivillige orga-
nisasjoner. Det kan også være mulig for andre aktører, som f.eks. 
kraftbransjen, å få adgang til Nødnettet.

TETRA-TEKNOLOGIEN
Teknologien som tas i bruk i Nødnettet er TETRA og den er standard- 
isert av ETSI. En typisk nettløsning er vist i figur 1. Et TETRA-nett er 
bygd opp av et antall basestasjoner som de mobile terminalene 
kommuniserer med. Basestasjonene er koblet til en eller flere 
svitsjer som sørger for at trafikken rutes til riktig sted. Det er også en 
Gateway-funksjon som brukes for å koble TETRA til andre eksterne 
nett f.eks. det offentlige telenettet og Internett. Nødnettet, som ad-
ministreres av Direktoratet for nødkommunikasjon, har fått konse-
sjon for å bruke TETRA-standarden i båndet 380-385 MHz for mobile 
sendere og 390-395 MHZ for sendere i basestasjoner. Systemet har 
en teoretisk rekkevidde på maksimum 58 km, men vanligvis vil  
rekkevidden være mindre på grunn av topografiske begrensninger. 
TETRA-standarden gir mulighet for fire digitale forbindelser innen 
en kanal med 25 kHz båndbredde. Disse fire forbindelsene kan 
hver for seg benyttes enten til digitalisert tale, eller til dataoverfø-
ring. Data kan overføres som korte meldinger (SDS, tilsvarer SMS 
i GSM-nettet), som pakkedata eller som data over oppkoblede 
forbindelser. Flere tidsluker kan kobles sammen for å øke kapa-
siteten. Kapasiteten er avhengig av båndbredde, antall tidsluker, 
modulasjonsmetode og hvilken feilkorrigerende kode som brukes. 
Overføringshastighet er 7.2 kbps per forbindelse, nyttelast etter 

feilkoding er 4.8 kbps med standard feilkorrigerende kode eller 2.4 
kbps for sterk feilkorrigerende kode. Standarden gir også mulighet 
for å bruke varierende båndbredder, fra 25 til 150 kHz, fra en enkelt 
basestasjon i en utvidet kanal og vil kunne støtte betydelig høyere 
datarater som vist i tabell 1. Disse kapasitetene er ”Best case” og vil 
vanligvis ikke kunne oppnås i virkeligheten. Det vil allikevel være 
mulig å overføre videosignaler over TETRA. 
Standarden gir mulighet for gruppeoppkall slik at mange hører 
alle. Den gir også mulighet for direkte kontakt mellom apparater 
som er utenfor dekning av basestasjonene. Et mobilt apparat 
innenfor dekning av en basestasjon gir automatisk forbindelse 
mellom basestasjonen og andre radioer som ellers ville være uten-
for dekningsområdet. Siden det er en digital, komprimert og kryp-
tert radioforbindelse, er det svært vanskelig å avlytte samtalene. 
Effektforbruket til TETRA-utstyr vil være dominert av hvor stor 
utgangseffekt man bruker på senderen og vil være tilsvarende det 
et VHF/UHF-radiosystem bruker. Dette er ikke et stort problem for 
løsninger som er kraftmatet fra 230V, men vil være en utfordring 
dersom løsningen kraftmates fra solcellepaneler. Den løsningen 
må utstyres med stor nok batterikapasitet. Batterikapasiteten kan 
reduseres dersom man bare aktiverer radioterminalen når man 
skal overføre data. Dette kan enkelt styres fra dataloggeren eller 
fra PLS-systemet. 

TETRA som kommunikasjonsløsning 

for kraftbransjen

Modulasjonsmetode og  

hoderate for 4 tidsluker 

25 kHz 

båndbredde 

Opp/ned 

50 kHz 

båndbredde 

Opp/ned 

100 kHz 

båndbredde 

Opp/ned 

150 kHz 

båndbredde 

Opp/ned 

π/4 DQPSK, r=2/3 
15/15 

π/8 D8PSK, r=2/3 
24/24 

4QAM, r=1/2 10/10  24/26  49/55  77/86  

16QAM , r=1/2 19/20  47/51 98/110 153/173 

64QAM, r=1/2 29/30 71/77 146/164 230/259 

64QAM, r=2/3 39/40  95/103 195/219 306/345 

64QAM, r=1 58/60  141/154 293/329 459/518 

Det som kjennetegner et kommunika-
sjonsnett i kraftbransjen, er at det er 
lokalisert på steder i landet hvor det 
er begrenset eller ingen bredbånds-
infrastruktur.  Økt fokus på ekstremvær

Hans Olav Hygen, seksjonsleder for klima-
informasjon ved Meteorologisk institutt har 
gitt følgende uttalelser stil NRK om endrin-
gene i været:
– Jeg ser noen tegn nå som gjør meg mer 
skremt enn jeg var for ti år siden. Vi ser 
tendenser til at klimaet endres på en måte 
som vil få dramatiske konsekvenser. I global 
sammenheng er Norge heldig, men det blir 
varmere og våtere, og vi må tilpasse oss. Vi 
vet med stor grad av sikkerhet at vi har mer 
ekstremnedbør i vente, altså kraftig regn 
med de følgene det får. Dette er vi nødt til å 
ta inn over oss, sier Hygen.

MER EKSTREMVÆR I VENTE
Hygen får støtte av ledende norske meteo-
rologer og NVE-ekspertene som skisserer 
følgende utvikling i Norge basert på en 
global temperaturstigning på mellom to og 
fire grader frem til 2100:
Vårflommen kommer stadig tidligere fordi 
snøsmeltingen starter tidligere. Det har 
vært en økning i antall flommer etter 1980 
og usedvanlig mye flom i Norge siden 2010. 
I områder hvor årets største flom i dag er en 

regnflom, vil flommene bli større. I de fleste 
områder langs kysten vil flomstørrelsen øke 
fra 20 til 60 prosent i løpet av de neste 75 
årene. Sannsynligheten for dramatisk flom-
hendelser vil øke i hele landet – til dels be-
tydelig. Ekstreme nedbørsepisoder på kort 
tid vil gi flere og større lokale regnflommer. 
Byene og urbane områder er svært utsatt 
fordi avløpsnettet er underdimensjonert for 
å takle ekstreme nedbørsepisoder.

V/A FÅR STØRRE UTFORDRINGER
Erfaringsgrunnlaget og dokumentasjonen 
i forbindelse med ekstremvær og store 
nedbørsmengder er mangelfull i mange 
kommuner. Hva skjer når det kommer 20 
mm. regn på 1 time og hva skjer når det 
kommer 40 mm regn på 2 timer? Hva takler 
avløpssystemet i området? Kan man jobbe 
proaktivt og forebyggende med konse-
kvensene av flom om der finnes bedre og 
tidligere informasjon? 
En annen side ved flomskadene er det 
som skjer etter at skaden har inntruffet. 
Forsikringsbransjen eller Naturskadefondet 
utbetaler ikke oppgjør til huseiere helt uten 

videre. Regress kan kreves om ikke avløps-
systemet tar unna «normale» store meng-
der nedbør. Men ved meldt ekstremvær 
eller dokumentert ekstremvær ved hjelp 
av godkjent nedbørmåler, får kommunene, 
forsikringsbransjen og evt. 3. part kvalifisert 
informasjon om det lokale været. Det gjør 
dem bedre rustet til å ta riktige og doku-
menterte avgjørelser.
Scanmatic er den største leverandøren 
innen hydrologiske og meteorologiske 
værstasjoner i Norge, og leverer sensorer, 
dataloggere, kommunikasjonsutstyr, soft-
ware og automatikk som er tilpasset alle 
typer innsamling av værdata. Løsningene er 
tuftet på 40 års erfaring med værstasjoner 
og referanselisten består av blant annet; 
Statens vegvesen, kraftbransjen, NVE, Met.
no, Jernbaneverket, norske havner, Kystver-
ket, offshore , Forsvaret, for å nevne noen. 
En typisk Scanmatic-leveranse er skredder-
sydd, robust, ferdig konfigurert, levert og 
montert værstasjon, som er klar til bruk. 
Software for presentasjon og bearbeiding 
av innsamlet data er åpen, modulær og ikke 
minst godt kjent av NVE og Met.no.

Vann og avløpsetaten (V/A) i norske kommuner må 
forberede seg på mer ekstremvær og større lokale 
flommer i tiden som kommer.

LEVERANSER 
Scanmatic har allerede levert løsninger som er tilkoblet 
TETRA-nettverk. Et eksempel er en leveranse til Strålsäker-
hetsmyndigheten i Sverige, hvor vi har levert 60 dataloggere 
for overvåkning av kjernekraftverkene i Sverige. Kommunika-
sjonsnettet som brukes er RAKEL som er den svenske ekvi-
valenten til Nødnettet. I denne applikasjonen blir data sendt 

inn spontant hver time fra dataloggerne ved hjelp av SDS til 
datainnsamlingssystemet (Hidacs). TETRA-teknologien og 
Nødnettet når det er fullt utbygd, kan være en aktuell kom-
munikasjonsmåte for kraftselskaper. Det vil kunne fungere 
som driftsradio for personell som er ute i felten. Det vil også 
kunne brukes for datainnsamling fra Hydmet-stasjonen eller 
kommunikasjon med kontrollanlegg.

Tabell 1: Teoretisk datarate.

Figur 1: TETRA-nettet

FORSLAG TIL LEVERANSE AV VÆRSTASJON I FLOMUTSATTE OMRÅDER:

•  Mast, automatikkskap, innmat i automatikkskap, nedbørmålebøtte, med vindskjerm, temperatur og fuktsensor med strålebeskyttelse
• Datalogger, kommunikasjon, i eget skap – ferdig konfigurert
• Hidacs software
• SLA / Vedlikeholdsavtale
 
Be om tilbud på hele eller deler av værstasjon på epost til company@scanmatic.no eller ring oss på telefon 370 59 500
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Løsningene våre er teknisk avanserte og 
våre prosjektingeniører er alle svært kom-
petente teknologer med stor interesse og 
entusiasme for anvendt teknologi. 
En annen og stadig viktigere del av våre 
leveranser er prosjektledelse og gjen-
nomføring. Drevet av teknologiutvikling 
og bedre kommunikasjonsløsninger blir 
systemene vi leverer mer og mer inte-
grerte med andre deler av kundens infra-
struktur og organisasjon. Prosjektering, 
realisering og idriftsettelse av prosjekter 
krever derfor mer planlegging og inter-
aksjon med andre miljøer og systemer, 

og dermed mer fokus på koordinering 
og prosjektledelse for å sikre kostnads-
effektiv leveranse hver gang - både for 
kunde og leverandør.
For å bli bedre på denne delen av pro-
sjektgjennomføring har vi sammen med 
vårt morselskap Arendals Fossekompani 
(AFK) og våre søsterselskaper Powel, 
Markeds-kraft og EFD, utviklet en pro-
sjektlederskole vi har kalt AFK Academy.

AFK ACADEMY
Metier, som er en stor aktør innen prosjekt-
ledelse og prosjektlederutdanning,   

er valgt som leverandør av utdannings-
program og e-læringsplattform som 
er tilpasset vårt behov i tett samarbeid 
mellom Scanmatic og de nevnte AFK- 
selskapene. 
AFK Academy er et utdanningsprogram 
som består av 3 + 1 kursmoduler med 
avsluttende prøve etter hver modul. Pro-
grammet starter med modulen «Essential 
Project Management» som etterfølges av 
«Applied Project Planning and Control» 
og avsluttes med «Risk and Opportunity 
Management». I tillegg har vi utviklet en 
modul kalt  «Project Govenance» som 
er beregnet på ledere og mellomledere 
som fungerer som prosjekteiere i vår 
organisasjon.
Kursmodulene gjennomføres som en 
kombinasjon av e-læring og workshops. 
For hver modul gjennomfører deltakerne 
et interaktivt e-læringsprogram som er 
normert til ca 40 timer. E-læringen må 
gjennomføres i løpet av en drøy måned, 
som er tiden fra e-læringen åpner til 
avsluttende workshop. Før deltakelse i 
workshopen som avslutter hver modul, 
må man gjennomføre en ganske omfat-
tende prøve som må bestås.
Kursmodulene gjennomføres klassevis der 
hver klasse består av ca 15 deltakere. Alle 
de tre samarbeidende selskapene er repre-
sentert. Det gjør at man i workshopene 
 får en god tverrfaglig tilnærming til em-
nene med fokus på faget prosjektledelse 
og dermed unngår å kjøre seg fast i tek-
nologispesifikke problemstillinger. 

BEST I BRANSJEN
Første kull har gjennomført første kurs-
modul og avsluttende workshop. De har 
gitt veldig positive tilbakemeldinger på 
opplegget og vi merker en klar endring 
i deres prosjektgjennomføring i form av 
mer fokus på planlegging, informasjons-
flyt og avvikshåndtering.     
I løpet av høsten 2014 og 2015 vil alle pro-
sjekt- og utviklingsingeniører i Scanmatic 
gjennomføre første kursmodul «Essential 
Project Management». Videre vil alle pro-
sjektingeniørene og enkelte utviklingsin-
geniører gjennomføre hele programmet i 
løpet av 2015.
Målet med denne satsningen er å bli best i 
bransjen på prosjektgjennomføring. Dette 
betyr imidlertid ikke at vi skal fokusere 
mindre på teknologi. Tvert i mot. Bedre 
prosjektledelse gir mer effektiv prosjekt-
gjennomføring, noe som som frigjør tid til 
mer og bedre teknologiutvikling.
Ønsker du mer info om AFK Academy, ta 
gjerne kontakt med kim@scanmatic.no.

Best på gjennomføring!
Scanmatic leverer komplekse systemløsninger innen 
instrumentering, overvåking og styring til profesjonelle, 
industrielle kunder innen fornybar energi, samferdsel, 
forsvar og offshore. 

Navn: Geir Stian Bjåen
Utdannelse: Sivilingeniør i IKT, praktisk pedagogisk utdanning og veilednings-pedagogikk.
Erfaring: Konsulent hos KnowIT Objectnet, lærer på Persbråten videregående skole, 
produktspesialist hos Tesla Motors. 
Privat: Opprinnelig er han fra Haukeligrend i Telemark. Har nylig flyttet fra Oslo til Grimstad der han 
nyter Sørlandets gleder sammen med kone og to barn. 
Geir Stian vil primært jobbe mot samferdselssektoren.

NY MANN I SALGSAVDELINGEN 

I forbindelse med et prosjekt i Lofoten - E10 ved Hamnøy - var 
man interessert i å varsle når et snøskred hadde gått over en 
vegstrekning for deretter umiddelbart å kunne stenge vegen 
automatisk samt varsle VTS.  Stenging skulle foregå ved lukking 
av bommer på begge sider av rasstrekningen.
Vi var innom flere mulige løsninger (deriblant radar), men endte 
opp med å utvikle vår egen Raspinne som nå har vært utplassert 
i en rasutsatt strekning rett nord for Reine i Lofoten.
Prinsippet er å benytte et akselerometer som kan detektere raske 
bevegelser i bestemte retninger.
For å kunne plassere elektronikk oppe i en rasutsatt fjellside fant 
vi en midtdeler-markør fra en amerikansk produsent. Dette er et 
plastrør som tåler påkjørsel i 80 km/time og er festet til bakken 
med en fjærmekanisme som gjør at om den blir påkjørt reiser den 
seg umiddelbart opp igjen. 

PRINSIPPET FOR RASDETEKSJON
En elektronikkdel med et litium-batteri plasseres i hver pinne. 
Normalt ligger denne i hvile og blir avspurt ca hver time om ”alt 
er OK”. Deretter oversender den ”I’m alive” telegram til ”master” 
i systemet via innebygd radiosender. Om svar uteblir, alarmerer 
master mot overordnet system (på VTS).
Dersom raspinnen registrerer raske bevegelser i rasretning, alar-
meres umiddelbart ”master” og alarm sendes VTS samtidig som 
bommer stenger det rasutsatte området. Bommene går ikke opp 
før systemet resettes fra VTS etter at vegen er ryddet for snø/is. 
Raspinnene monteres i rasutsatte områder og plasseres med 
avstander fra 10 - 20 meter, litt avhengig av topografi.
Raspinnene har med innebygd batteri en levetid på ca. 1 år og 
må derfor inn til sjekk og batteribytte etter hver sesong. Det er 
derfor ikke behov for ekstern strømtilførsel til utstyret i fjellsiden.
Master-enhet som kommuniserer med raspinnene er også 
strømgjerrig og kan driftes på solcelle/vindgenerator om ikke 
230V finnes tilgjengelig.

Bedre rasvarsling med raspinne
Det har opp igjennom tiden vært mange forsøk på å varsle om fare for snøskred  
på vei. Erfaringen viser at man ofte er plaget med mange falske alarmer. 

Bilder viser elektronikken i raspinnen og plassering av en raspinne ca. 50 meter 

opp bratthenget over E10 ved Hamnøy. 

Foto: Tiril Szacinski Steinsland

MANAGEMENT / PROJECTS OWNERS

PROJECTS MANAGERS / PROJECT CO-WORKERS

Essential Project Management - 

Best Practice

(e-learning +1 day workshop)

Project Governance

(e-learning + 1 day workshop)

Applied Project Planning

and Control

(e-learning + 1 day workshop)

Risk and Opportunity

Management

(e-learning + 1 day workshop)Kick-off
Exam

15 ECTS

Scanmatics løsning for rasvarsling består av en stav festet til bakken med en fjær-

mekanisme og et akselerometer som detekterer raske bevegelser og kan stenge bom.



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

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 el-forsynin-
gen) i Ålesund 11. - 13. november. 
Årsmøtet i Kote er en arena hvor folk 
som jobber innen IKT i kraftbransjen 
samles. Scanmatic vil være tilstede med  
foredrag og utstilling. 

Du finner mer informasjon om årsmøtet 
og KOTE på www.kote.no.

KURS Tekst Bransje Hvor Dato

Systemkurs Feltstasjon og Hidacs kurs i 
Scanmatic / Kilsund

Energi Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Uke 12:
17.-19. mars 2015

Vei-kurs Samferdsel 
samles i Scanmatic / Kilsund

Samf. Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Uke 17: 
21.–22. april 2015

Brukerdager Energibransjens 
samling i Scanmatic / Kilsund

Energi Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Uke 24: 
10.-11. juni 2015

MESSE Tekst Bransje Hvor Dato

OTD 2014 Offshore Technology Days 
Scanmatics stand: B – 3361

Offshore Bergen 15.-16. 
okotber 2014

KOTE/ELF Landsmøtet for telematikk I 
elforsyningen. Utstilling og 
foredrag

Hyd/met Ålesund 11.-13. 
november 2014

Det må tas forbehold om endring av dato!

Gratulerer med fagbrev!

Kurs og messer 2014 /1015

Det er med stor glede vi gratulerer vår 
lærling, Kjetil Nipedal, med bestått  
fagprøve i industrimontørfaget!
Siste uka i august jobbet Kjetil hardt 
med fagprøven som han hadde en uke 
på å få ferdig. Både sensorer og ansatte 
ved Scanmatic kan bekrefte at det er en 
stor oppgave å bygge et LNA-system 

(Lifeboat Navigation Assistant) på en uke! 
Gleden var derfor stor da Kjetil gjennom-
førte fagprøven i industri-montørfaget 
til: Bestått, Meget! Alle i Scanmatic er 
imponerte over arbeidet som er utført 
og gratulerer Kjetil med fagbrevet. 
Under offshore-messa i Bergen, OTD, 
vil Scanmatic benytte fagprøven som 
et demosystem for LNA. Demotralla 
er perfekt til å drive opplæring av 
systemet på, siden alle funksjoner er 
intakte, inkludert den hydro-elektriske 
styringen. Sistnevnte er for øvrig hentet 
fra privat-båtmarkedet (Sleipner Motor 
AS), men den har hevet IP-graden til IP56 
og forsterket for å tåle dropp, i tillegg til 
at Scanmatic har lagt inn elektronikk og 
kabelkoblinger. – Demo-plattformen har 
tre hovedfunksjoner, den skal brukes til 
demonstrasjoner, være en kursplattform 
og brukes i forbindelse med vedlikehold 
og test, forklarer selger Clas de Presno.

Kjetil Nipedal. Foto: Clas de Presno
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