WideQuick SCADA Panel
gör fastighetsautomation
till en enkel match
®

SNABBFAKTA
Arenahotellet i Uppsala har inriktat
sig på sport och ligger nära stadens
idrottsarenor.
Nordomatic AB har installerat två
operatörspaneler fån Kentima,
WideQuick SCADA Panel, för att
uppnå önskad funktionalitet på
övervakningen.

Nordomatic AB har installerat två WideQuick SCADA-paneler, H517, på det nya
komplexa Arenahotellet i Uppsala. Hotellet är beläget på Gränby sportfält, med en
specifik sportinriktning. För projektet har ett unikt koncept för mallvyer tagits fram
som en vidareutveckling på Kentimas objektsbibliotek för fastighetsautomation.
Energikontroll Styr & Regler ESR AB har programmerat två WideQuick SCADA-paneler
H517. Arbetet innefattade löpande stöttning
med utformning av taggstruktur samt driftsättning tillsammans med Nordomatic AB.
Arenahotellet - Det naturliga valet för
allmänheten, idrottsutövaren, träningsläger,
evenemangsbesökaren och mötesplatsen för
föreningar, förbund och företag.

”Verkligen snabbt och enkelt att
lägga till och skapa nya funktioner
när man ser att något behövs vid
driftsättning”, säger Jakob Lindh,
Automationsingenjör, Nordomatic AB.
Hotellet är konstruerat med prefabricerade
hotellrum inklusive inredning och badrum i
hög kvalitet. Det är en rationellt industriali-

serad byggnation med genomtänkta system
och tekniska installationer för bland annat
luft och värme som är energisnåla och integrerade för optimal styrning och interaktiv
dynamisk återvinning.
Alla gäster är välkomna men ända sedan
bygget tog sin första form i arkitektens dator
har det fokuserats på att huset ska anpassas
för aktiva idrottare. Totalt innehåller hotellet
200 rum med 620 bäddar. Varje korridor
förknippas med en idrott. T.ex. är en korridor
anpassad för idrottare i rullstol och en annan
för basketspelare med extra långa sängar.

”Det är roligt att jobba med
WideQuick, lätt och snabbt att
prova ändringar lokalt innan
uppladdning till målsystemet”,
säger Jakob Lindh, Automationsingenjör, Nordomatic AB.
En modern fastighet som Arenahotellet ställer stora krav på systemet som ska användas
för fastighetsautomation, inte minst på
mjukvaran för övervakningen. Valet föll på
WideQuick SCADA från Kentima och mjukvaran levererades färdiginstallerad på två 17”
WideQuick SCADA Panel.
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Med hjälp av mallvyer baserade på
Kentimas objektsbibliotek har antalet vyer effektiviserats och minskat från 30 stycken till endast 7.

”Vi har fått otroligt bra respons
från slutkunder och användare. Och
en besiktningsman kommenterade
att det är kul att Nordomatic ligger
i framkant av tekniken”, säger
Salar Gorgees, Teknikansvarig/
projektchef, Nordomatic AB.
WideQuick effektiviserar arbetet för systemintegratörer som driver projekt inom fastighetsautomation och som partner har man
möjlighet att kostnadsfritt använda det koncept för fastighetsautomation som Kentima
tagit fram för WideQuick.
Nordomatic AB har tillsammans med
Energikontroll Styr & Regler ESR AB vidarutvecklat konceptet och tagit fram mallvyer
baserat på Kentimas objektsbibliotek och
demo för fastighetsautomation. Det har
gjort att antalet vyer minskat från 30 stycken
till endast 7, då flera system är lika. På så
vis har ett redan snabbt och effektivt arbetssätt kunnat effektiviseras ytterligare och
skapat nya möjligheter för återanvändning och
snabbt underhåll av anläggningen.
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