Serwis systemów elektroenergetycznych

ABB — doświadczony partner
na cały okres użytkowania stacji

Oczekiwania
Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców
urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej.
Trwająca deregulacja, globalizacja i coraz większa konkurencja na otwartym rynku stwarzają środowisko, które stawia
wiele nowych wyzwań. Aby odnieść sukces, firmy muszą być w stanie skoncentrować się na swoich kluczowych
obszarach działalności, jednocześnie prowadząc i utrzymując działalność poboczną na optymalnym poziomie
kosztowym. Jednakże minimalizacja kosztów to jedynie połowa sukcesu! W dzisiejszych czasach to zgodność
ze standardami zdrowia i bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska stanowi warunek konieczny powodzenia
w biznesie. Wreszcie należy wziąć również pod uwagę sposób utrzymania poziomu infrastruktury elektrycznej
przy zachowaniu optymalnej wydajności i niezawodności systemu, by w rezultacie zapewnić nieprzerwaną dostawę
energii elektrycznej do każdego obszaru eksploatacji.
Kompleksowe usługi dostosowane
do wymagań klienta
Informacje ogólne
– Określanie i realizacja potencjalnych
możliwości oszczędzania.
– Dostęp do najnowszego knowhow
w dziedzinie technologii i systemów.
– Optymalizacja wykorzystywania
zasobów.
– Skuteczność procesów i procedur.
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Eksploatacja systemu
– Optymalizacja wydajności instalacji.
– Poprawa sprawności.
– Większa dyspozycyjność.
– Większa niezawodność.

Konserwacja
– Efektywne procedury konserwacji.
– Przedłużony okres użytkowania
urządzeń.
– Zastosowanie najnowszych
technologii.
– Podejmowanie optymalnych decyzji
na temat obsługi, modernizacji
i wymiany urządzeń.
– Zgodność z wymogami
środowiskowymi.
– Stałe wsparcie optymalizacji całego
cyklu „życia” urządzeń i systemów.

Kluczowy
partner

Klienci oczekują pełnego zaangażowania
Wysoki wskaźnik niezawodności to klucz do osiągnięcia maksymalnej
dostępności systemu. Można uzyskać to poprzez stosowanie ekonomicznych rozwiązań związanych z konserwacją systemu. Firma ABB
czuje się zobowiązana do udzielania wsparcia klientom w najlepszy
możliwy sposób, aby w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej
mogli generować maksymalny zysk, oraz aby zwiększać wydajność,
niezawodność i poziom bezpieczeństwa ich systemu.
Nasze know-how i wieloletnie doświadczenie odpowiedzią
na potrzeby klienta
Know-how z zakresu produktów, systemów i oprogramowania sprawia,
że ABB jest liderem w sektorach począwszy od instalacji HVAC i HVDC,
a skończywszy na technologiach automatyzacji i najnowocześniejszych
systemach dystrybucji energii. To, w połączeniu z unikatowym doświadczeniem z obszaru infrastruktury elektrycznej, umożliwia ABB odnajdywanie najbardziej skutecznych sposobów serwisowania urządzeń klientów.
Partnerstwo w wymiarze lokalnym i ogólnoświatowym
Dzięki centrom technologicznym, wyspecjalizowanym fabrykom i ogólnoświatowej sieci inżynieryjno-serwisowej gwarantujemy kompleksowe
usługi dostosowane do wymogów instalacji elektroenergetycznych naszych klientów. ABB to partner w pełnym tego słowa znaczeniu, oferujący wsparcie zawsze tam, gdzie jest ono konieczne.
Zindywidualizowane wsparcie techniczne i oferta serwisu
Umowy serwisowe opracowywane są w ścisłej współpracy z klientami,
by umożliwić ich pełne dostosowanie do wymagań biznesowych klientów.
W oparciu o doświadczenie w zakresie współdziałania z klientami na całym
świecie oraz zarządzania cyklem życia produktów ogromnej liczby instalacji
przesyłu i dystrybucji energii, ABB oferuje specjalistyczne rozwiązanie związane z serwisem oraz optymalizacją procesów konserwacyjnych.
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Pełen zakres usług serwisowych

Usługi szkoleniowe
ABB oferuje kompleksowe szkolenia dla inżynierów, operatorów, programistów i personelu konserwującego, które
zapewniają aktualną wiedzę techniczną z zakresu produktów,
systemów i oprogramowania. Szkolenia organizowane mogą
być w obiektach ABB na całym świecie, a także u klienta
lub w trybie online.
Rozwiązywanie problemów
Nasi inżynierowie są odpowiednio wykwalifikowani do przekazywania specjalistycznej wiedzy związanej z rozwiązywaniem
problemów i przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych,
umożliwiając sprawne przywrócenie urządzenia do właściwego stanu technicznego.
Wsparcie i obsługa zdalna
Obsługa zdalna poszerza możliwości udzielania wsparcia
w szerokim zakresie zapotrzebowania na nie. ABB zapewnia
szeroki dostęp on-line do usług eksperckich świadczonych
przez specjalistów z całego świata 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu. Wsparcie udzielane jest drogą telefoniczną,
elektroniczną lub w drodze bezpośredniej i bezpiecznej
komunikacji międzysystemowej.
Utrzymanie ruchu
Dzięki odpowiednim czynnościom konserwacyjnym określonym czasowo, podejmowanym zgodnie ze stanem technicznym urządzenia lub ukierunkowanym na niezawodność,
zapewniamy maksymalną pewność działania urządzeń.
Serwisanci ABB stosują najnowocześniejsze rozwiązania
w zakresie diagnostyki i napraw.
Naprawy
Niezawodność oraz skuteczność przeprowadzanych remontów w połączeniu ze wsparciem logistycznym mają ogromne
znaczenie dla utrzymania ciągłego ruchu zakładu. Naprawy
urządzeń wykonywane są zawsze zgodnie z ustalonymi terminami oraz z udziałem zaawansowanych usług logistycznych
przez personel serwisowy posiadający odpowiednie certyfikaty i uprawnienia. Usługa dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb każdego z klientów.
Części zamienne
W celu minimalizowania nakładów inwestycyjnych a przy tym
maksymalizowania poziomu wykorzystania systemów, ABB
oferuje części zamienne z własnych magazynów oraz zarządzanie nimi w oparciu o szczegółowe harmonogramy wymian.

Diagnostyka i doradztwo
Eksperci ABB posiadają ogromną wiedzę na temat stosowanych na całym świecie najlepszych praktyk w zakresie instalacji elektrycznych. Grupa wspiera rozwój i wdraża rozwiązania
serwisowe oparte na technologiach i obszarach działania dla
konkretnych gałęzi przemysłu, dzięki czemu pomaga klientom
w zwiększaniu ogólnej wydajności stosowanych przez nich
urządzeń a jednocześnie opłacalności inwestycji.
Migracja
Najnowsze komponenty systemów oraz oprogramowanie
zapewniają wyższą wydajność eksploatacyjną i dłuższy okres
użytkowania. ABB oferuje strategie migracyjne dla szerokiego
wachlarza produktów i systemów stworzone w celu zapewnienia maksymalnej opłacalności inwestycji, a przy tym większej
dostępności, niezawodności i wydajności urządzeń.
Remonty modernizacyjne
ABB dysponuje szerokim spektrum rozwiązań mających
na celu unowocześnianie istniejących systemów i urządzeń
oraz integrowanie tradycyjnych i nowych komponentów
systemowych i sterowniczych, by w efekcie usprawnić ich
pracę, a także zagwarantować stałą dostępność instalacji.
ABB posiada również ogromne doświadczenie niezbędne
do uzyskiwania i rozwijania wymiernych efektów działalności
poprzez wprowadzanie indywidualnie dopasowanych ścieżek
modernizacyjnych dla zainstalowanych systemów i produktów.
Usługi środowiskowe
Rozwiązania oferowane przez ABB spełniają wszystkie
wymagania z obszaru ochrony środowiska, zachowując
zgodność z lokalnym ustawodawstwem, przepisami prawnymi
i zapotrzebowaniem społecznym. W związku z tym, ABB dba
o właściwą utylizację i recykling zainstalowanych lub zwróconych części.
Umowy serwisowe oraz zarządzanie zasobami
Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, ABB oferuje umowy
serwisowe obejmujące świadczenie różnorodnych usług
dostępnych w ramach szerokiej oferty serwisu. Zarządzając zasobami ABB przejmie pełną odpowiedzialność za ten
obszar, gwarantując pracę obiektu na określonym poziomie
eksploatacyjnym i przy pełnej minimalizacji ponoszonych
kosztów.
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Zarządzanie cyklem życia
i umowy serwisowe
Wyzwania związane z cyklem „życia” urządzeń
Obecnie mamy do czynienia z nieustannym zwiększaniem się
zapotrzebowania na dostępność, wydajność i przepustowość
sieci. W wielu przypadkach systemy starszej generacji nie są
w stanie spełnić tych wymagań. ABB podjęło to wyzwanie
i potrafi mu sprostać poprzez stosowanie szerokiego wachlarza rozwiązań modernizujących i retrofitowych, który obejmuje
również doradztwo i usługi inżynieryjne na każdym etapie
cyklu życia zasobów. Warto zdać sobie sprawę, że ogromne
znaczenie ma profesjonalne wykonanie czynności konserwujących czy retrofitowych oraz ich dostosowanie do rzeczywistego poziomu zapotrzebowania na wydajność podczas całego
cyklu życia.
Bądź na bieżąco
Obecnie na rynku obserwuje się zapotrzebowanie na modułowe, skalowalne rozwiązania, w obrębie których zainstalowane technologie mogą podlegać stopniowej modernizacji,
wywierając minimalny wpływ na ogólną dostępność systemu
czy urządzenia. Inspekcje urządzeń oraz ocena ich stanu
technicznego tworzą podstawę dla alternatywnego, a jednak
optymalnego rozwiązania, którego celem jest modernizacja,
począwszy od zastosowania zestawów retrofitowych wydłużających okres użytkowania, a skończywszy na ogólnym unowocześnieniu i strategiach migracji. Ocena urządzeń przeprowadzona na terenie obiektu uwzględnia korzyści, w oparciu
o które następnie sporządzany jest priorytetowy plan modernizacji i wymiany starych urządzeń.

Indywidualne wsparcie techniczne przez cały cykl życia
W oparciu o prognozy cyklu użytkowania danego produktu
czy instalacji, w tym analizy niezawodności poszczególnych
komponentów, mamy możliwość zaoferowania długoterminowego, ekonomicznego wsparcia technicznego oraz zawierania
umów usługowych dostosowanych do potrzeb klienta, dotyczących całej instalacji. Dysponując szerokimi kompetencjami
w zakresie technologii zarówno głównych, jak i pomocniczych,
ABB planuje i przeprowadza skoordynowane czynności konserwacyjne w obrębie całego systemu.
Budżetowe koszty obsługi
Istnieje możliwość precyzyjnego dostosowania umów
o świadczenie usług do indywidualnych potrzeb klienta. Takie
rozwiązanie gwarantuje klientom usługi świadczone na jasno
określonych warunkach i za jasno określoną cenę. Uzgodnienia dotyczące oferowanych usług niosą szereg korzyści dla
klienta. Przede wszystkim są ukierunkowane na zmniejszanie
ryzyka finansowego klienta i umożliwianie bardziej skutecznego zarządzania wydatkami na konserwację.

korzyści/wydajność

wsparcie techniczne i modernizacja

podstawowe wsparcie techniczne

bez wsparcia technicznego

czas

6 Serwis stacji

Systemy automatyki
i zabezpieczeń w stacji
Systemy automatyzacji stacji działające w oparciu o informacje procesowe uzyskiwane z terminali zabezpieczeniowych
i kontrolnych umożliwiają monitorowanie i kontrolę urządzeń
głównych i pomocniczych stacji. Istnieje możliwość udoskonalenia systemu automatyzacji poprzez zastosowanie
„bramki”, poprzez którą można będzie wymieniać informacje
między stacją a centrum sterowania sieci. To przyczynia się
do bardziej wydajnego użytkowania wszystkich elementów
infrastruktury.
Automatyzacja stacji wykorzystywana w serwisie
Systemy automatyzacji zastępują tradycyjne czynności
konserwacyjne i inspekcje na terenie obiektu, umożliwiając
jednocześnie scentralizowaną weryfikację i dostosowanie
instalacji, co w efekcie prowadzi do znacznego ograniczania
wydatków na konserwację. Co więcej, precyzja przekazywanych informacji skutkuje również krótszym czasem reagowania na zdarzenia związane z danym komponentem czy pracą
urządzenia.

Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań automatyzacji
w zakresie obsługi stacji
– Dane dotyczące urządzeń wykorzystywane w zoptymalizowanym planowaniu czynności konserwacyjnych.
– Zdalna konfiguracja parametrów i dopasowywanie
zabezpieczeń.
– Badania nad systemami elektroenergetycznymi,
analizy systemów dostosowane do potrzeb klienta.
– Spójna czasowo dokumentacja zdarzeń zmniejsza czas
potrzebny na opracowanie analizy awarii urządzeń.
– Stałe monitorowanie pracy urządzeń ogranicza negatywne
skutki awarii.
– Większe pole działania dla opcji rozwiązywania problemów
i napraw.
– Zoptymalizowane wykorzystanie dostępnej zdolności
przesyłowej.
Usługa automatyzacji stacji
– Symulacja pracy systemu elektroenergetycznego.
– Ustawienie i konfiguracja parametrów.
– Analizowanie i ocena zakłóceń.
– Modernizacja i rozbudowa produktów.
– Szkolenia.
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