SCHNEIDER

MAGAZINE

SUPERVISIE

PowerLogic
Rationeel energiegebruik en de bekommernis om
steeds kostenverlagend te produceren zijn ingebur
gerde begrippen binnen Volvo Cars Gent. Meting
vanop afstand van energieverbruik alsook opvolging
van andere elektrische parameters van de kritische
hoog- en laagspanningsverbruikers, helpen bij een
beter beheer van het productieproces. Dankzij de
jarenlange vooruitstrevende strategie binnen Volvo
Cars was het een koud kunstje om over te schakelen
op de krachtige supervisieprogramma’s SMS en
Monitor Pro van Schneider Electric.

POWERLOGIC BIEDT
PRACHTIGE RESULTATEN BIJ

VOLVO CARS GENT
Een dynamische onderneming
Volvo Cars Gent is een filiaal van de Zweedse Volvo
Cars Corporation, die in 1999 overgenomen werd
door Ford Motor Company. In Gent werden er in
2001 meer dan 145000 wagens geassembleerd.
Momenteel zijn de lijnen volledig operationeel voor
de productie van S60 en V70. Het is in het kader van
de ontwikkeling van een nieuwe wagen dat Volvo
Cars beroep heeft gedaan op Schneider Electric om
het bestaande meetsysteem voor beheer van de
verbruikte elektrische energie nog efficiënter bij te
stellen. Volvo Cars Gent wenste een up-to-date,
evolutief en gebruiksvriendelijk meetsysteem te
installeren dat op termijn leidt tot een goedkopere
energiefactuur per geproduceerde wagen.
De heren Duran en Van Stappen van Volvo Cars en
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