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Spēkstaciju tālvadības
savienojumi
eWON industriālie maršrutētāji elastīgi un
uzticami savieno automātiskās tālvadības ierīces
ar internetu, izmantojot publisko mobilo sakaru
pieslēgumu.
Kerava ir mazpilsēta Somijas dienvidos ar 35 000
iedzīvotāju. Keravan Energia Oy nodrošina reģiona
energoapgādi.
Keravan Energia Oy sniedz pilnu energoapgādes
pakalpojumu klāstu. Kompānijas biznesa mērķis ir uzlabot
Keravan bioloģiskā katlu māja
apgādājamajā teritorijā esošo klientu konkurētspēju un
samazināt to tēriņus ar ekonomiski izdevīgas energoapgādes palīdzību.
Lai nodrošinātu konkurētspēju, Keravan Energia nemitīgi automatizē enerģijas ražošanu un apgādi.
Keravan Energia ikgadēji savā teritorijā pārdod aptuveni 400 GWh elektroenerģijas, 400 GWh
siltumenerģijas un procesu tvaika, kā arī gāzes apjoumu ekvivalentu 25 GWh.

Mērķis ir apvienot dažādu ražotāju automatizācijas ierīces vienā veselumā
Keravan Energia pārraudzībā ir vairākas automatizētas spēkstacijas, kuras tiek vadītas no vienas
centrālās telpas. Spēkstaciju tipi ir atšķirīgi un daudzveidīgās automatizācijas iekārtas, kuras šobrīd
tiek lietotas, ir piegādājuši dažādi ražotāji. Mūsu mērķis bija panākt, lai visas dažādās spēkstacijas tiktu
vadītas pēc vienotas shēmas. Iepriekš ar mainīgiem panākumiem tika lietoti dažādi modemi, un tas bija
novedis pie plaša ierīču klāsta, kuras bija grūti vadīt.
Keravan Energia izvēlējās eWON centrālo ierīci ar pieslēgtām eWON attālinātajām ierīcēm kā vadības
risinājumu savām spēkstacijām. Lietojot eWON standarta produktus, Keravan Energia īsā laikā attīstīja
un izmēģināja zemu izmaksu pilotprojektu, kas turpmāk ļāva ātri pieņemt lēmumu par labu eWON
piedāvājumam.
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Izvēlētajā koncepcijā attālinātās ierīces tiek pieslēgtas
centrālajai ierīcei caur fiksēto Ethernet tīklu un 3G/GPRS
bezvadu tīklu. Visi datu pārraides savienojumi izmanto
publiskos sakaru tīklus, kur datus aizsargā Open VPN
tuneļi, sertifikāti, lietotāju identifikatori un paroles.

eWON risinājumi sniedz vairākus ieguvumus
Keravan Energia eWON datu pārraides risinājums sniedz
vairākus ieguvumus:
• Pilnībā pārskatāma datu apmaiņa ar dažādu ražotāju
automatizācijas iekārtām, viens risinājums visiem.
• Elastīgs publisko datu pārraides tīklu pielietojums sniedz labāko pārraides režīmu katrai ierīcei, ļaujot
optimizēt pārraides izmaksas.
• Struktūru var viegli klonēt un pieslēgt jaunus objektus.
• Pateicoties unificētam tehniskajam nodrošinājumam, sistēma ir viegli uzturama.

Ierīces spēj runāt
Maršrutētāji automatizācijai

drošs virtuālā privātā tīkla (VPN) savienojums ar visām ierīcēm pasaulē
viegli konfigurējami un uzticami lietošanā

eWON COSY 141

maršrutētājs ar
spraudņu
savienojumiem un
tiešo interfeisu
Sērijveida interfeisi
vadībai

eWON 2101 CD

VPN tunelēšana
globālā bezvadu
GSM/3G
savietojamība
tālvadības trauksmes
u.c. ierīču kontrole
e-pasts, FTP un SNMP
programmējams

eWON 2005 CD

Ethernet (WAN)
10/100 mb, 1 vai
4 ligzdas
DHCP klients
WAN uz LAN
maršrutētājs
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