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ERP

MES

Automaatio

Sähkö & instrumentointi

Saman katon alla

Erikoisosaamista

Elomaticin SIA & IT -osaaminen kattaa kaikki
sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosektorit.
Korkea informaatioteknologian osaaminen
täydentää kokonaisuuden. Elomatic tarjoaakin
asiakkailleen aina kokonaisvaltaisia projekteja,
joihin sisältyy suunnittelun lisäksi myös toimituksia Elomaticin eri osaamisalueilta.

Elomaticin erikoisosaamisalueita ovat muun
muassa prosessi-, elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuuden sekä kappaletavarateollisuuden
vaativat kohteet. Tämän lisäksi Elomaticissa on
syvällistä osaamista myös energiasektorilta,
puu- ja paperiteollisuudesta sekä laivasähköja automaatiosuunnittelusta. Erikoisosaamisen
teknisiä alueita ovat muun muassa

Elomaticin asiakkaina on kasvava joukko merkittävimpiä maailmanlaajuisia elintarvike-, kemian, lääketeollisuuden sekä puu- ja paperiteollisuuden ja koneenrakennussektorin
yrityksiä.
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■■räjähdysvaaralliset tilat (ATEX)
■■puhdastilat
■■vesijärjestelmät
■■olosuhdevalvonta
■■reseptipohjaiset panosprosessit
■■tuote- ja tuotantotietojen (tarkkaa)
seurantaa ja pitkäaikaistalletusta vaativat
kohteet
■■validoitavat kokonaisuudet
■■tuotannonohjausjärjestelmään tiiviisti
kytketyt joustavat tuotantolinjat
■■CHP-laitokset
■■kone- ja laiteautomaatio

SIA & IT

10001001010110010101001011001010010011000100101001010010
10010010010010010010100100100101010010010101010100100100
01001001001010010100100101001001001010010101001011010010
01000101001001010010101010101
01011001011010010110100100
Elomaticin SIAja IT-osaa001010010011000100101001010010101010010110111010010111011
minen on korkealuokkaista.
00101010010010101010100100100101001001000100111010101001
01001001010010101001011010010100101010101001101010010010
Kuvassa vasemmalta Veli010101100101101001011010010010101001001010101010010010010
010101001011011101001011101100101010100101001000100110110
Matti Niemi, Jari Åberg, Ant10100100100010011101010100101111010100010010100100101010
10010101010100110101001001010100101000010101001010010101
ti Kuisma.
010100100101010101001001001001100001101011010100010010100
010101010010100100010011011010101001000111101001001010101
11101010001001010010010101010010110001001001001101101010
10010100001010100101001010101001011001101010100100101010
110000110101101010001001010010010010010101101100101000100
Projektien työvaiheita:
010100100011110100100101010100101001001010110010010010010
01011000100100100110110101010110010100100101010010100101
■■konseptisuunnittelu
00101100110101010010010101010110010100100001010010100100
001001001010110110010100010010100101001010001010001001010
■■kustannusarviot
01010010010101100100100100100101001010010100110010010010
01100101001001010100101001010010010010100100101001001001
■■esisuunnittelu
01100101001000010100101001001000100101010110101000101001
■■toteutussuunnittelu
10100101001010001010001001010110010101001011001010010011
00101001010010100110010010010010010010100100100101010010
■■tarjouskyselyt / vertailut
10010010010100100101001001001010010100100101001001001010
01000100101010110101000101001001010010101010101010110010
■
■toimitusvalvonta
10110010101001011001010010011000100101001010010101010010
10010010010100100100101010010010101010100100100101001001
■■asennusvalvonta
01010010100100101001001001010010101001011010010100101010
01001010010101010101010110010110100101101001001010100100
■■testaus
110001001010010100101010100101101110100101110110010101010
00101010101001001001010010010001001110101010010111101010
■■käyttöönotto
00101010010110100101001010101010011010100100101010010100
01101001011010010010101001001010101010010010010011000011
■■tarkastukset
01101110100101110110010101010010100100010011011010101001
10001001110101010010111101010001001010010010101010010110
■■konsultointi
01010011010100100101010010100001010100101001010101001011
00100101001001001010010010101010010100101010100110101101

Infrapalvelut

Ohjelmasovellukset

Elomaticin infrapalvelut kattavat teollisuuden ja laitosten sähköistyksen osa-alueet laaja-alaisesti. Toimeksiantoihin kuuluu melkein
poikkeuksetta myös kaikki rakennuksiin liittyvät sähkösuunnittelun osa-alueet, joita ovat
esimerkiksi

Elomaticin ohjelmistosovelluksissa yhdistyvät
käyttäjäystävällisyys, ergonomisuus, selkeys ja
tehokkuus. Sovellukset integroituvat saumattomasti tuotantoautomaatioon. Käyttäjä saa
ohjattavuuden ja seurannan kannalta tärkeät
tiedot luettavaan muotoon valvomon työasemille, toimiston seinälle ja mobiililaitteille.

■■alue- ja laitossähköjakelu
■■keskijännitejakelu ja muuntamot
■■pienjännitejakelu
■■aluevalaistus
■■valvonta, hälytys- ja turva- sekä
telejärjestelmät.

Tietokantasovellukset ovat tyypillisiä Eloma
ticin sovellussuunnittelun automaatiojärjestelmälaajennuksia.
■■tiedonkeruu
■■raportointi
■■analysointi

Elomaticilla on ollut ISO-9001
-laatusertifikaatti jo vuodesta 1991

käyttäjäystävällisyys, selkeys, tehokkuus

ERP
XML

MES
OPC

Automaatio
Sähkö & instrumentointi

Sähköistykset

Prosessi- ja talosähkö

Elomatic tarjoaa projekteihin toimivia sähkösuunnitteluratkaisuja. Prosessi-, laitos-, mekaniikka-, sähkö-, automaatio- ja tietojärjestelmäosaaminen on saman katon alla ja toimivat
saumattomasti yhteen. Elomaticin suunnittelijoilla on mittava kokemus vaativista projekteista ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä.
ISO9001/2000-standardiin perustuva toimintajärjestelmä on hionut Elomaticin työtavan
tehokkaaksi ja virheitä eliminoivaksi.

Hyvällä valaistuksen suunnittelulla voidaan
lisätä työturvallisuutta, työn tehokkuutta ja
työtilojen viihtyisyyttä. Tämä pätee yhtä hyvin
teollisuuden prosessilaitoksissa kuin toimistotiloissakin. Hyvän suunnittelun perustana on
standardien ja toimintatapojen tuntemus sekä
teknisen laskennan osaaminen. Kokonaisuuteen sisältyvät muun muassa
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■■teho- ja oikosulkuvirtalaskelmat
■■keskuksien pääkaaviot
■■piiri- ja johdotuskaaviot
■■kaapelointisuunnittelu
■■sijoituspiirustukset (2D tai 3D)
■■maadoitukset ja potentiaalien
tasaukset
■■valaistus, pistorasiat, yleiskaapelointi
■■telejärjestelmät
■■kulunvalvontajärjestelmät
■■kamera- ja äänentoistojärjestelmät
■■rikos- ja paloilmoitusjärjestelmät
■■turvavalaistus, poistumistievalaistus
■■olosuhdevalvonta

Sähkö & instrumentointi

Suunnittelutyökalut
■■Eplan Electric P8
■■Cads Planner
■■AutoCAD
■■Axes R4
■■E3
■■Dialux
■■Vertex ED
■■MagiCAD

Erityisosaaminen

■■Energiakatselmoijan
pätevyydet
■■Sähköpätevyys S1

Tekniset laskentapalvelut

■■Sähköverkon teholaskenta
■■Sähköverkon selektiivisyyslaskenta
■■Lämpösaatot

Eplan suunnittelunäkymä

Mittauspalvelut

■■Profibus väylien analysointi
■■Mittaus- ja säätöpiirien simulointi
■■Säätötekniset viritykset

Instrumentointi

Erikoisosaamisalueet

Elomaticin prosessisuunnittelun ja instrumenttisuunnittelun yhteistyö takaa parhaan
mahdollisen lopputuloksen laitevalinnoissa
ja mitoituksessa. Instrumentointisuunnittelun tyypillisiä osa-alueita ovat:

Elomaticin sähkö- ja instrumentointisuunnittelun erikoisosaamisalueita ovat:

■■kenttälaitteiden mitoitus ja valinta
■■automaatiojärjestelmien
kaapit ja kotelot
■■piirien johdotus- ja kaapelointisuunnittelu
■■asennustyyppipiirustukset
■■laitesijoituspiirustukset
■■kenttäväyläsuunnittelu
■■ATEX-luokitellut alueet

■■pienjännitejakeluverkot
■■moottori- ja servokäytöt
■■taajuusmuuttajat
■■väylät
■■instrumentointi
■■talotekniikan sähköistys (TATE)
■■sähkö- ja automaatiokeskukset
■■komponentit, mitoitus ja valinnat
■■tilaluokitukset
■■koneturvallisuus
■■konenäkö
■■kulkuneuvojen sähköistys
■■suunnittelun kokonaistoimitukset
■■ATEX-luokitukset
■■riskianalyysit ja turvallisuuden
eheysmäärittelyt (SIL)
■■CE-merkinnät
■■laivasähkösuunnittelu

pienistä suuriin toteutuksiin

ERP
XML

MES
OPC

Automaatio

Panosohjaus
Sekvenssiohjaus
  Piiritason ohjaukset

Sähkö & instrumentointi

Automaatio

Avaimet käteen

Elomaticilla on kattava osaaminen erilaisista
automaatio- ja SCADA-teknologioista ja -järjestelmistä. Kokonaisuuden täydentää Elomaticin IT-ryhmä, jolla on kokemusta muun muassa tiedonhallinta- ja raportointijärjestelmien
kehittämisestä. Integraatio ja tiedonhallinta on
keskeisessä osassa, kun tuotetaan korkealuokkaisia ja kustannustehokkaita automaatiojärjestelmiä. Tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa

Automaatiojärjestelmällä pitää olla pitkä
elinkaari, joka mahdollistaa taloudellisen ja
helposti ylläpidettävän tuotannon. Tämä tavoite voidaan saavuttaa oikeilla komponentti
valinnoilla, ohjelmasovelluksella sekä korkeatasoisella dokumentaatiolla. Elomatic
suunnittelee asiakkaille mahdollisimman
häiriöttömät, joustavat ja tehokkaat automaatioratkaisut.

■■käyttäjä- ja tuotantolähtöisyys
■■luotettavuus
■■joustavuus
■■avoimuus
■■käytettävyys
■■liitettävyys
■■laajennettavuus

■■suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja
kunnossapitopalvelut
■■palvelut avaimet käteen -periaatteella
osana EPCM-toimitusta tai erillisinä
palvelutuotteina
■■kustannustehokkaita ja korkealuokkaisia
ratkaisuja
■■kumppanuutta koko investoinnin
elinkaaren ajaksi
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Automaatio

Ratkaisut laajoihin toteutuksiin avaimet käteen -periaatteella

Merkittävät edut

Elomaticin vahvuudet

Elomatic noudattaa projekteissaan yhtenäistä
ohjelmointitapaa (ISA-88 ja ISA-95). Myös kattava dokumentointi on luonnollinen osa projektia. Dokumentoidut vakiorakenteet ja parametroitavat standardilohkot luovat joustavan
kokonaisuuden.

Elomaticilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus
vaativista automaatioprojekteista. Osaamista kehitetään jatkuvalla koulutuksella. Lisäksi
suunnittelumenetelmiä ja toimintatapoja hiotaan entistäkin tehokkaammiksi. Osaamisalueeseemme sisältyvät muun muassa

■■henkilöriippumattomat ja
virheettömät sovellukset
■■lyhyt käyttöönottoaika
■■aiempaa helpompi järjestelmän ja
sovelluksen ylläpito
■■hyväksymistestit (FAT ja SAT)

■■automaatiojärjestelmät (DCS)
■■valvomo-ohjelmistot (SCADA)
■■logiikkajärjestelmät (PLC)
■■tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmät
■■panosohjelmistot (Batch)
■■tiedonsiirto eri järjestelmien välillä
■■vanhojen järjestelmien modernisoinnit,
sovellusten konvertoinnit ja
virtualisoinnit
■■konenäköjärjestelmät

kumppanuus koko investoinnin ajaksi

ERP

Engineering and
Maintenance Station

Service
Elomatic

Printe
VPN connection

XML

MES

Terminal Bus

OPC

Plant Bus, Ind

Automaatio

Automaatiojärjestelmän
rakennekaavio

Sähkö & instrumentointi

Erikoisosaaminen

Käyttöliittymä

Elomatic hyödyntää uusinta tekniikkaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. Komponenttivalinnassa tärkeimmät kriteerit ovat hyvä saatavuus, yleisyys, luotettavuus, pitkä elinkaari,
korvattavuus sekä erinomaiset tekniset ominaisuudet.

Käyttöliittymä on keskeisessä osassa suunnittelua. Hyvät diagnostiikkaominaisuudet helpottavat ja tehostavat sekä prosessin ohjausta
että kunnossapitoa. Asiakkaan tuotantolinjan
korkea käyttöaste on Elomaticin tärkeimpiä
tavoitteita.

Elomaticin perusratkaisut on kehitetty myös
lääketeollisuuden vaatimukset täyttäviksi
sekä dokumentoinnin että ohjelmarakenteiden suhteen.

Korkeatasoisella käytettävyyssuunnittelulla käyttöliittymän turvallisuus, tehokkuus ja
miellyttävyys saadaan optimaaliselle tasolle.

■■Siemens Certified Solution Partner
■■Wonderware System Integrator
■■GAMP, 21CFR part 11
■■ATEX-ympäristö
■■CE-merkinnät
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■■selkeys, visuaalisuus
■■informaation määrä tarpeen mukaan
■■vapaa käyttöliittymän paikka:
–– valvomo
–– prosessitilat
–– vaihtuva käyttöpiste
(selainpohjaiset)
–– mobiililaitteet

er

Automaatio
Operator Station
and Web Server

Operator Station

Office Network

Printer

Security
Module

s, Industrial Ethernet
OS Servers
Redundant

OS Clients for
Field Operation

Data Server

dustrial Ethernet
Storage

Process 1

Process 2

Process 3

Delivery

Utilities

Expansion 1

Expansion 2

Process Stations

Distributed I/O

Ethernet
Industrial Ethernet
Profibus DP
Profibus DP-iS

Profibus connected
devices e.g. drives,
weighing systems, AS-I
Links,
DP/DP Couplers

Automaatiojärjestelmät
Automaatiojärjestelmät
■■Siemens PCS7
■■Honeywell Alcont I, II, 3000x, TotalPlant
■■Emerson Delta V
■■MetsoDNA, PaperIQ
Logiikat
■■Siemens Simatic S5 ja S7, Omron, AllenBradley, GE Fanuc, Beckhoff, Mitsubishi
MELSEC, CodeSys IEC 61131-3, EPEC
Valvomo-ohjelmistot
■■InTouch, WinCC, WinCC Flexible, Proficy
iFix, Citect, LabView
Väyläteknologia
■■Ethernet, Profibus DP ja PA, ASi, ProfiNet,
EtherCat, CanOpen, Can, Modbus, LAN

Elomatic on Siemensin
Certified Solution Partner

jatkuva osaamisen kehittäminen

Imports DA = GBDAAutomation
Imports EloAIServiceLib.Settings

Catch ex As Exception
Common.ToDB(“OPCServer(‘” & Me.ServerName &
“’).Runtime=True: Error occured at the step [“ & sStep &
ex.Message, eLoggerSeverity.eError)
End Try

ERP

Namespace Instances

Public Class OPCServer
Inherits Settings.OPCServerSetting

Next

Private WithEvents mDAServer As DA.OPCServer
Private mGroups As List(Of OPCGroup)
Private mRuntime As Boolean

XML

Sub New(ByVal Setting As Settings.OPCServerSetting)

Next

MyBase.New(Setting)

MES

Case False

Try
loadSettings()
Catch ex As Exception
Throw New Exception(“OPCServer.New(‘” & Setting.ServerName & “’)
caught exception: “ & ex.Message)
End Try

Tuotannonohjaus

For Each group As OPCGroup In Me.Groups

Tuotantovälineiden hallinta

Try

sStep = “trying to stop Runtime of the Group ‘” & group.GroupName & “
group.Runtime = False

End Sub

‘ Starts or Stops runtime of the Server, Groups and Items
Public Property Runtime() As Boolean
Get
Return mRuntime
End Get

Catch ex As Exception
Common.ToDB(“OPCServer(‘” & Me.ServerName &
“’).Runtime=True: error occured at the step [“ & sStep &
“]-> “ & ex.Message, eLoggerSeverity.eError)
End Try

OPC

Tuotannon tiedonhallinta

For Each item As OPCItem In group.Items
Try

sStep = “trying to stop Runtime of the Group.OPCItem ‘” &
group.GroupName & “.” & item.ItemID & “’”
item.Runtime = False

Automaatio

Set(ByVal State As Boolean)
Dim sStep As String = “”

Try
Select Case State
Case True

‘ NOTE: Runtime is set to True even if some groups or items cannot be loaded
‘ Typically we connect many PLCs and one of them may be out of service->
‘ all the rest PLCs are still working and we deal with those
sStep = “DAServer.Connect”
If mDAServer Is Nothing Then mDAServer = New DA.OPCServer()
If mDAServer.ServerState <> DA.OPCServerState.OPCRunning Then
mDAServer.Connect(Me.ProgID)
mRuntime = True
For Each group As OPCGroup In Me.Groups

Catch ex As Exception
Common.ToDB(“OPCServer(‘” & Me.ServerName &
“’).Runtime=False: error occured at the step [“ & sStep &
“]-> “ & ex.Message, eLoggerSeverity.eError)
End Try
Next

Catch ex As Exception
Common.ToDB(“OPCServer(‘” & Me.ServerName &
“’).Runtime=False: error occured at the step [“ & sStep &
“]-> “ & ex.Message, eLoggerSeverity.eError)
End Try

Next

Sähkö & Instrumentointi
mDAServer.Disconnect()

End Select

Try
Catch ex As Exception
sStep = “trying to start RT of the Group ‘” & group.GroupName & “’ into RT mode” Throw New Exception(“OPCServer(‘” & Me.ServerName & “’).Runtime=” &
group.Runtime = State
State.ToString & “ failed at the step [“ & sStep & “]-> “ & ex.Message)
End Try
For Each item As OPCItem In group.Items
End Set
Try
End Property
sStep = “trying to start Runtime of the Group.OPCItem ‘” &
group.GroupName & “.” & item.ItemID & “’”
Public Function Groups() As List(Of OPCGroup)
item.Runtime = State

Elomatic IT

Elomatic MES

Elomaticilla on pitkät perinteet teollisen tuotannon järjestelmäsuunnittelusta ja osaaminen on korkeatasoista. Tietojärjestelmäsovellukset liittyvät tuotannonohjaukseen,
tuotantovälineiden hallintaan ja tuotannontiedonhallintaan. Nämä sovellukset yhdessä
muodostavat kattavan MES-tason kokonaisuuden varmistaen tarkan jäljitettävyyden sekä
tehokkaan ja joustavan tuotannon hallinnan.

Tuotannonohjaukseen kuuluvia aiheita ovat
tuotannon tuotereseptien hallinta, tuotannon
ja ajon suunnittelu, tuotannon ohjaus, tuotannon tietojen keruu, valmistuneen tuotannon kirjaus, laadun valvonnan tietojen keruu
ja kirjaus, materiaalivirtojen seuranta, materiaalitaseiden ylläpito ja tuotannon raportointi.

Tuotannon tiedonhallinta. Elinkaarenhallinnan tietokanta on tuotantoelämälle arvokas
tietopankki, joka tukee kaikkia sovellusohjelmapakettimme osia. Se varmistaa jäljitettävyyden, tuoteturvallisuuden ja luotettavan seurattavuuden.

Photo © Siemens AG 2012

Elomaticin sovellusmoduulit täydentävät toinen toisiaan ja muodostavat asiakkaan tarpeisiin sopivan optimaalisen kokonaisuuden.
Sovellusalusta koostuu EloWise-tietokannasta, automaatioliitynnästä ja käyttöliittymäpohjasta, johon tarvittavat moduulit asentuvat vaivattomasti. Käyttöliittymäpohja tarjoaa
tiedonhakuun ja käsittelyyn myös visuaalisen
tavan 3D-mallin ja/tai panoraamakuvien muodossa.

Tuotantovälineiden hallinta. Tuotantovälineiden kuntoa on valvottava ja huollettava optimoidusti ja ennakoivasti. Tehtaan kunnossapito ja tuotannon tehokkuuden seuranta (OEE)
ovat olosuhdevalvonnan ohella yksi MES-pakettimme kulmakiviä.
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IT-sovelluspalvelut

IT-infrapalvelut

Elomaticilla on sovellusohjelmien tuottajana
laaja kokemus vaativista ohjelmistoratkaisuista erityisesti elintarvike-, lääke- ja kemian
teollisuudelle.

Elomaticin ICT-ammattilaisilla on vankka kokemus yrityksen tietoinfrastruktuurin hallinnasta ja ylläpidosta. Ylläpitopalvelumme kattavat
koko tietoverkon ja siihen liittyvien laitteiden
ylläpidon.

Elomaticin ohjelmistosovelluksissa yhdistyvät
käyttäjäystävällisyys, ergonomisuus, selkeys ja
tehokkuus. Sovellukset integroituvat saumattomasti tuotantoautomaatioon ja tuovat ohjattavuuden ja seurannan kannalta tärkeät tiedot
käyttäjän ulottuville helposti luettavaan muotoon valvomon työasemille, toimiston seinälle
ja uusimman teknologian mobiililaitteille.
■■OPC – WCF – LINQ – SQL –
LINQ to SQL – XML/XAML – ODBC
■■Wonderware System Integrator
■■Oracle Partner program member

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

&

Elomaticin toiminnalle on ominaista jatkuva
kehitys, ennakoiva toiminta, käytettävyyden
seuranta ja systemaattinen raportointi.
■■valvonta ja ylläpito (verkko, palvelimet,
levyjärjestelmät, tietokannat, työasemat)
■■järjestelmien virtualisointi
■■käyttäjien lähitukipalvelut
■■tietoturvapalvelu
■■hankinta ja käyttöomaisuuden hallinta
■■Citrix
■■VMware
■■Thin Clients
■■eWON

monipuoliset sovelluskokonaisuudet

Elomatic kuuluu Euroopan johtaviin suunnittelutoimistoihin. Lähes 1000 suunnittelutyön
ammattilaistamme toimivat kone-, prosessi-,
energia-, offshore- ja meriteollisuuden projekteissa.
Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä
tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille.
Elomaticin menestyksen kulmakivenä ovat
alansa johtavat asiakkaat sekä osaava, asiakassuuntautunut ja motivoitunut henkilöstö.
■■Tekninen konsultointi
■■Suunnittelu
■■Projektinhallinta
■■Tuote- ja palvelukehitys
■■Tuotteet
■■Kokonaisratkaisut
■■Ohjelmistokehitys
■■Suunnitteluohjelmistot

Asiakassegmentit
■■Biotekniikka- ja lääketeollisuus
■■Prosessiteollisuus
■■Energiateollisuus
■■Elintarviketeollisuus
■■Tärkkelys- ja ruokaperunateknologiat
■■Kone- ja laitevalmistusteollisuus
■■Meri- ja offshore-teollisuus
■■Kaasu- ja öljyteollisuus

Yhteystiedot
Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Meillä on toimistoja Suomessa, Alankomaissa, Intiassa, Italiassa, Kazakstanissa, Kiinassa, Puolassa, Venäjällä ja Yhdistyneissä
Arabiemiirikunnissa.
Elomatic – pääkonttori
Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Puh. (02) 412 411
info@elomatic.com

www.elomatic.com
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