Økt digital samhandling gir robuste
løsninger i fremtidens kraftnett
Komplett portefølje av digitale tjenester og utstyr

I Hitachi Energy er vi overbevist
om at nøkkelen til digital suksess
er endrede forretningsmodeller,
støttet av datadrevne løsninger.
Vinnerne blir de som høster og strukturer de riktige dataene og tar
kloke beslutninger basert på sanntidsinformasjon. Sammen med
våre kunder og samarbeidspartnere leverer og implementerer vi
banebrytende digital teknologi, som er med på å gjøre overgangen
til en karbonnøytral fremtid mulig.
Vi tilbyr i dag en komplett portefølje av digitale tjenester og utstyr, fra
smarte sensorer til programvare for innsamling, analyse og beslutningsstøtte. Programvaren er skreddersydde verktøy for operatører
av samfunnskritisk infrastruktur for energiforsyning, som må ta stadig
raskere beslutninger, ta hensyn til inn-/utfasing av fornybare energikilder og opplever økende press på vedlikeholdsbudsjetter.
Vårt konsept Digital Substation betyr mer driftssikre, kompakte
transformatorstasjoner med store areal- og materiellbesparelser. I
tillegg kommer tid- og kostnadsreduksjoner i prosjektgjennomføringsfasen. Digitale transformatorstasjoner tilrettelegger også for
utstrakt fjernsupport, som selvsagt skjer i henhold til bransjens
strengeste standarder for datasikkerhet.

I vårt digitale kunderom ved hovedkontoret i Oslo, kan du bli enda
bedre kjent med våre digitale løsninger. Der viser vi fram fysiske
installasjoner av digitale løsninger for typisk primærutstyr som
transformatorer og bryteranlegg. Her kan man ta og føle på sensorer
og få innsikt i hvordan data leveres hele veien fra sensorene til
SCADA- og skylagringssystemer. Eller med andre ord - få erfare
hvordan merverdi skapes med smart bruk av digital teknologi i
energibransjen.
All denne teknologien utvikler vi for og med kundene våre, for at de
skal kunne drive sikrere, smartere og mer kostnadseffektivt. Våre
digitale tvillingløsninger kombinerer over 100 års domenekunnskap
med Hitachi Vantaras innovative IoT-løsninger, slik at skillet vellom
IT og OT langt på vei viskes ut og all funksjonaliteten samles i ett
sømløst kontroll- og overvåkingssystem.

Digitale støtteverktøy og -løsninger skaper merverdi både i eksisterende anlegg og ved bygging av nye. I tillegg benytter vi Virtual
Reality- og Augmented Reality-teknologi for å levere den beste
tjenesten til kundene våre. I engineeringsfasen vil det gi mer effektiv
og kvalitetssikret prosjektutviking. Mye av dagens papirflyt kan
elimineres og typiske grensegangsproblematikk i designfasen kan
forhindres. For driftsfasen vil digital teknologi være svært nyttig i
forbindelse med på fjernsupport.

Ønsker du å vite mer om Hitachi Energy?
Gå inn på vår hjemmeside:
www.hitachienergy.com/no
Dersom du scanner QR-koden, kan du lese mer om vårt digitale kundesenter. Informasjon om kundesenteret nås også via denne siden.

Den digitale tidsalderen er over oss for fullt, og gjennom økt digital
samhandling med våre ambisiøse kunder, skaper vi riktige og robuste løsninger for fremtidens kraftnett.
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Hitachi Energy forbeholder seg retten til å
foreta tekniske endringer eller endre innholdet
i dette dokumentet uten forvarsel. Hitachi
Energy påtar seg ikke ansvar for eventuelle
feil eller mulig mangel på informasjon i dette
dokumentet.

9BEG000083 Rev B (NO) © Copyright 2022 Hitachi Energy. All rights reserved.

Kontaktperson, Hitachi Energy Norway AS
Dersom du har spørsmål knyttet til digitalisering, ta kontakt med
Knut Herdlevær, Digitaliseringsansvarlig
Epost: knut.herdlevar@hitachienergy.com
Telefon: + 47 91 84 60 34.

