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Mätdatorsystem till Forsmark
Cactus UniView har av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) fått i uppdrag att modernisera
mätdatorsystemet för anläggningen Forsmark 3.
Cactus UniViews åtagande innebär en komplett systemleverans av nytt mätdatorsystem och 17st
nya mätnoder. Systemet scannar kontinuerligt av ca 900 mätvärden och 600 statussignaler var 5 ms.
Ett av systemets största fördelar är möjligheten att effektivt analysera vad som hänt kring en
störning i anläggningen så att nödvändiga åtgärder kan identifieras. Genom att systemet även
kontinuerligt övervakar och mäter konditionen för till exempel skalventiler kan underhållet
behovsbaseras. Det kan ge stora kostnadsbesparingar genom att man kan undvika oplanerade
stopp. Systemet möjliggör även sensordynamiska mätningar för kontroll av givare.
Projektet påbörjas omedelbart och färdigställs under hösten 2016.
- Leverantören har mött FKAs krav i upphandlingen på ett kompetent sätt. Deras mångåriga
erfarenhet som systemleverantör, i kombination med en tekniskt avancerad lösning, till rätt kostnad,
fällde avgörandet säger Robert Kniström, Beställare, FKA.
- Vi är mycket stolta över att få förtroende från FKA för det här uppdraget säger Sven-Olof
Olsson, Systemförsäljning Cactus UniView. Systemet är byggt för hög tillgänglighet, hög prestanda
och optimal livslängd.
Mer information

Robert Kniström, Beställare, FKA, 0173-81 000, Robert.Knistrom@forsmark.vattenfall.se
Sven-Olof Olsson, Systemförsäljning Cactus UniView, 042-24 86 35,
sven-olof.olsson@cactusuniview.se
Om Forsmarks Kraftgrupp AB.
Forsmarks kärnkraftverk står för en sjättedel av Sveriges elproduktion. Det motsvarar elförbrukningen i
tre städer av Stockholms storlek under ett år och gör Forsmark till en av landets största elproducenter.
Kraftverket har ca 1 120 anställda och är beläget i Östhammars kommun på Upplandskusten.
Kärnkraftverket ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB som är en del av Vattenfallkoncernen.
Om Cactus UniView.
För snart 40 års sedan installerade vi vårt första driftsystem. Varje dag styr och optimerar våra
system driften för mer än 100 infrastrukturägare av samhällsviktiga funktioner. Kaktusen har gett
namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och
hållbarhet. www.cactusuniview.se
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