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• NORFORS er et fælles kommunalt affaldsselskab

• Interessenter: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og
Rudersdal kommuner

• Cirka 202.000 indbyggere i interessentkommunerne

• Forretningsområder hos NORFORS:

• Affaldsforbrænding og energiproduktion

• Fjernvarmeforsyning

• Genbrug, genanvendelse og drift af genbrugsstationer

• Deponering og specialbehandling

Introduktion
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Formål med opgradering
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• Sammenlægning af to systemer

• Lette arbejde for operatørerne

• Reducere serviceomkostninger

• Øge cyber security
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På grund af Corona-pandemien blev opgradering af System 800xA foretager ved hjælp af fjernopkobling

Opgaven omfattede:

• Opgradering af System 800xA version 5.1 til version 6.03

• Opgradering af system for opsamling og behandling af historisk data (PGIM)

• FAT (Factory Acceptance Test)

• Test og kontrol af leveret udstyr foregik over TEAMS

• NORFORS installerede ABB hard ware i nye tavler

• Servere

• Work stations

• Idriftsættelse udført i tæt samarbejde mellem ABB og NORFORS via fjernopkobling (VPN) og TEAMS

• SAT (Site Acceptance Test)

• Udført over TEAMS

Remote opgradering af System 800xA hos NORFORS
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NORFORS og ABB i tæt samarbejde omkring remote opgradering af kontrolsystem
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• Remote opgradering kræver:

• Stram planlægning

• Kunde har tid og især kompetencerne

• Gensidig åbenhed omkring processen

• Besparelse:

• Reduceret rejsetid

• Reducerede transportomkostninger

• Fleksibel og effektiv mødestruktur

Erfaring med remote opgradering hos NORFORS
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• Parters erfaringer:

• Er gået overraskende godt

• Muligt at foretage problemfri opgradering af 800xA kontrolsystem uden fysisk tilstedeværelse hos kunde

• Giver stor fleksibilitet at anvende TEAMS

• Problemer kan løses hurtigere

• Manglende small talk omkring ideer og supplerende værdiskabende løsninger

• FAT så godt, at vi valgte at rive vores gamle netværk ned og kun køre med de nye anlæg fra starten i stedet for som planlagt at køre
med det gamle og nye parallelt i en periode.

• Risk of during remote installation and upgrate has not increased

Erfaring med remote opgradering hos NORFORS
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