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Esineiden internetiä tukevat ratkaisut, jotka parantavat toiminnan ja
energiankäytön tehokkuutta
EcoStruxure™ on Schneider Electricin avoin, olemassa olevaa infrastruktuuria tukeva ja
IoT‑yhteensopiva järjestelmäarkkitehtuuri ja -alusta.
EcoStruxure™ tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa turvallisuuden, luotettavuuden,
tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja yhdistettävyyden kautta.
EcoStruxure™ tuottaa esineiden internetin, liikkuvuuden, antureiden, pilvipalveluiden,
analytiikan ja kyberturvallisuuden avulla innovaatioita, kuten verkkoon kytkettäviä tuotteita,
rajapintojen hallintaratkaisuja, sovelluksia, analytiikkaa ja palveluita. EcoStruxure™ on otettu
käyttöön yli 450 000 asennuksessa 9 000 järjestelmäintegraattorin tuella, ja se yhdistää
toisiinsa yli miljardi laitetta.

EcoStruxure-arkkitehtuuri toimii neljällä markkina-alueella ja kuudella osaamisalueella

Rakentaminen Datakeskukset

Pilvi ja/tai paikallinen verkko

Kaikenkattava kyberturvallisuus

EcoStruxure
arkkitehtuuri

EcoStruxure™
Building

Teollisuus

Sähköverkko

Sovellukset, analyytikka & palvelut
Hallintataso (Edge Control)
Yhteen liitettävät tuotteet

EcoStruxure™
Power

EcoStruxure™
Data Center

EcoStruxure™
Machine

EcoStruxure™
Plant

EcoStruxure™
Grid

Verkkoon liitetyt tuotteet

Rajapintojen hallinta

Sovellukset, analytiikka ja palvelut

Esineiden internetin ytimessä
ovat tuotteet. Esineiden internetiä
tukeviin ensiluokkaisiin tuotteisiimme
kuuluu esimerkiksi katkaisimia,
taajuusmuuttajia, UPS-ratkaisuja,
releitä ja antureita. Älykkäillä
toiminnoilla varustetut laitteet
tarjoavat tietoja päätöksenteon
tueksi.

Liiketoimintakriittiset tilanteet voivat
olla arvaamattomia, joten esineiden
internetin tietoverkon rajapintojen
hallinta on tärkeää. Ytimessä
ovat reaaliaikaiset ratkaisut,
jotka mahdollistavat rajapinnan
paikallisen hallinnan, mikä
parantaa turvallisuutta ja vähentää
käyttökatkoksia.

Yhteentoimivuus on ehdottoman
tärkeää hajanaisessa laitteisto- ja
järjestelmäympäristössä. Tämä
koskee yhtä lailla rakennuksia,
datakeskuksia, teollisuuden
toimipaikkoja kuin sähköverkkoakin.
EcoStruxure™ mahdollistaa
saumattoman integraation ja eri
sovellusten, analytiikkaratkaisujen
ja palveluiden käytön yhdessä
järjestelmässä.

Lue lisää EcoStruxuresta
schneider-electric.com/ecostruxure
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Boston Scientific on ympäri maailmaa toimiva
lääketieteellisten laitteiden kehittäjä, valmistaja ja
markkinoija. Yhtiö otti uudessa pääkonttorissaan
käyttöön integroidun EcoStruxure™ Building
Advisor -ratkaisun osana strategista hanketta, joka
pyrkii vähentämään energian kulutusta ja luomaan
ympäristöystävällisemmän yrityskampuksen.
Boston Scientificin kaksi perustajaa yhdistivät voimansa vuonna
1979, ja tuloksena oli helppokäyttöisempiä, edullisempia ja traumoja
ehkäiseviä lääkinnällisiä ratkaisuja potilaille. Tänä päivänä Boston
Scientific on alan johtava lääketieteellisten laitteiden kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija, ja yhtiön tuotteita käytetään erilaisiin
erikoishoitoihin.
Alusta lähtien yhtiön tavoite on ollut muuttaa ihmisten elämää
innovatiivisten lääketieteellisten ratkaisujen avulla ja edistää
potilaiden terveyttä eri puolilla maailmaa. Boston Scientific
tunnetaan kenties parhaiten tukkeutuneiden verisuonien avaamiseen
käytettävien lääkeainestenttien valmistajana.
Boston Scientific on sitoutunut varmistamaan toimitilojensa
ensiluokkaisen suorituskyvyn, minimoimaan energiankulutuksen
ja edistämään kestävää kehitystä ja ympäristötoimintaa.
Yhtiö otti käyttöön kiinteistönhallintajärjestelmän (BMS)
saadakseen kokonaisvaltaisemman näkymän toimitiloihinsa ja
optimoidakseen rakennuksen tehokkuuden. Boston Scientific oli
jo saanut merkittävää hyötyä integroidusta kiinteistönhallinta- ja
-valvontajärjestelmästä. Yhtiö havaitsi, että se voisi saada lisähyötyä
ja tehostaa toimintaansa kehittyneen analytiikkaohjelmiston avulla.

Järjestelmätietojen hyödyntäminen
Boston Scientificin pääkonttorin pinta-alasta suurin osa
on toimistotilaa. Loput tiloista on varattu laboratorioille,
kehitystiloille, laitteistoille, mekaanisille työtiloille, koulutusalueille,
kuntokeskukselle sekä 800 neliömetrin päivähoitopaikalle.
Toimitilojen suurimmat haasteet liittyvät ilmastointijärjestelmään ja
mukavuustason ylläpitämiseen. Jokaisen laitteen jäähdyttimistä ja
pumpuista ilmanpuhdistusyksiköihin on toimittava virheettömästi
ympäri vuorokauden kaikilla käyttöalueilla.
Järjestelmät ja laitteistot on hajautettu eri toimitiloihin.
Esimerkiksi yhdessä rakennuksessa jäähdytysjärjestelmä ja

Tavoite
Vähentää energiankulutusta ja luoda
kestävää kehitystä paremmin tukeva
yrityskampus

Tarina
Määrittää ja tunnistaa nopeasti
operatiiviset ongelmat ja toteuttaa
tehokkaasti toiminnan optimointiin ja
ympäristövaikutuksiin liittyvät hankkeet.

Ratkaisu
• Ecostruxure™ Building Advisorratkaisu entistä proaktiivisempaan
kiinteistönhallintaan, maksimoiden
tehokkuutta ja pienentäen
energiakustannuksia.

Tulokset
• Tunnistaa ongelmat, trendit ja
toiminnan keskiarvot
• Priorisoi ongelmat ja
toimintaehdotukset
• Määrittää energiansäästömahdollisuuksien rahallisen arvon
• Seuraa energiamittauksia ja
vahvistaa tulokset
• 40 % pienemmät vältettäviin vikoihin
liittyvät kustannukset
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kuumavesivaraaja ovat ensimmäisessä
kerroksessa. Päätteitä on joka kerroksessa,
ja ilmanpuhdistusyksiköt ovat katolla.
Parkkialueella sijaitseva trigen-järjestelmä
tuottaa sähköä ja lämpöä tehokkaasti.
Kiinteistönhallintajärjestelmä tarjoaa
kokonaisvaltaisen näkymän järjestelmiin ja
laitteistoihin. Järjestelmä pitää tiedot, kuten
lämpötilan, sähkövirran ja suhteellisen
kosteuden, yhdessä paikassa, joten
henkilökunta voi valvoa toimintaa
keskitetysti.

Älykkäät toiminnot
Boston Scientific otti käyttöön
Schneider Electricin EcoStruxure™
Building Advisor -ratkaisun yritysalueensa
viidessä rakennuksessa. Ratkaisun avulla
pyrittiin tunnistamaan ja priorisoimaan
rakennusten tehokkuuden parannuskohteita
ja luomaan prosessit jatkuvaa kehitystä
varten. Boston Scientificin vanhan

kiinteistönhallintajärjestelmän tiedot voi nyt
muuntaa älykkääksi dataksi. Paremman
tiedonhallinnan ansiosta yhtiö voi tunnistaa
ja priorisoida energiansäästötoimet ja
arvioida energiaan, ylläpitoon ja mukavuustasoon liittyviä huoltosuosituksia.

40 %

Järjestelmä seuraa yli 1 000 laitteen
toimintaa, ja kirjaa yli 9 000 järjestelmädatapistettä pilvipohjaiseen säilytykseen
joka viides minuutti. Automaattinen
diagnostiikka ilmoittaa laitteiden ja
järjestelmien poikkeuksellisesta toiminnasta
ja priorisoi ylläpitotoimien tarpeet Boston
Scientificin energiakustannusten, ongelmien
vakavuuden ja mukavuustasovaikutusten
perusteella. Rakennusten viat voidaan
näin tunnistaa nopeasti ja korjaustoimiin
voidaan ryhtyä viipymättä. Kiinteistönhallintajärjestelmä ja EcoStruxure™ Building
Advisor -ratkaisu toimivat yhdessä ja
varmistavat, että oikeat tiedot välitetään
oikealle henkilölle oikeaan aikaan
perusteltujen päätösten tekemiseksi.

51 %

pienemmät vältettäviin
vikoihin liittyvät kustannukset

vähemmän energian
kulutukseen liittyviä vikoja

49 %
vähemmän vikoja, joilla on
vaikutusta toiminta-alueiden
olosuhteisiin

"Tämäntasoinen analytiikka tuo laitokselle
merkittävää lisäarvoa,
koska ratkaisu on niin
yksinkertainen. Kyse
on viime kädessä
vain kiinteistönhallintajärjestelmän jo
tuottaman tiedon
maksimoinnista ja
tehokkaammasta
hyödyntämisestä. Tietojen avulla
voimme ymmärtää
laitoksen toimintaa
paremmin ja tarjota
jatkuvaa todellista arvoa asiakkaillemme.
Näin autamme heitä
yltämään parempiin
tuloksiin pienemmillä
kustannuksilla."
– Nicolette Fondl,
Account Executive,
Schneider Electric
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EcoStruxure™ Building Advisor -ratkaisu
analysoi toimintaa ja tarjoaa hyvin tarkkaan
kohdistettuja tietoja, minkä ansiosta
laitteiston toiminnan voi optimoida.
Kun laitteiston toiminta on tehokasta,
energiankulutus on vähäisempää ja
organisaatio voi kohdistaa varat muihin
toimiin.

Käytännön analytiikkaa
Kattavan analytiikan ansiosta useat henkilöt
voivat edistää yrityksen toimintaa eri
toimitiloissa. Schneider Electricin etätuki
ja paikallinen huolto voivat tutkia tietoja ja
tarjota niiden pohjalta jatkuvaa teknistä
tukea ja huoltopalveluita. Boston Scientificin
oma huoltotiimi arvioi toimintasuositukset ja
ryhtyy niiden perusteella korkean prioriteetin
energiatehokkuus- ja ylläpitotoimiin.
Lisäksi sähköyhtiö arvioi analyysitiedot ja
varmistaa niiden pohjalta kelpoisuuden
energiankulutuksen palkkio-ohjelmaan.
Suositellut huoltotoimet voivat esimerkiksi
liittyä viallisten lämpöanturien aiheuttamiin

häiriöihin, jumittuneisiin pelteihin tai uusien
säätöparametrien avulla mahdollistettaviin
tehokkuuden parannuksiin. Lisäksi
EcoStruxure™ Building Advisor -alusta
on nostanut esiin jäähdytetyn veden
lämpötilaeron mahdollisena säästökohteena
jäähdytys- ja kondenssivesijärjestelmässä.

5 rakennuksen
yritysalue
(yhteensä noin 60 000 m2)

Tavoitteena säästöt
Boston Scientificin pääkonttorissa yllettiin
EcoStruxure™ Building Advisor -ratkaisun
ansiosta noin 30 000 – 40 000 dollarin
vuosisäästöihin. Ensimmäisenä käyttövuotena sähkönkulutuksen säästö oli yhteensä
160 184 kWh, ja toinen vuosi toi vielä
137 200 kWh:n lisäsäästöt. Yhteensä
säästöt vastasivat 5 257 puuntaimen kasvua
kymmenen vuoden aikana tai 43,2 auton
poistamista teiltä. Boston Scientific sai lisäksi
kansalliselta sähköverkolta 33 264 dollarin
palkkion koko yrityksen laajuisen
energiatehokkuushankkeen onnistumisesta.

30 000 –
40 000 $
vuosittaista
kustannussäästöä
(käynnissä olevien
energiatehokkuustoimien
odotetaan tuottavan
lisäsäästöjä)

"Boston Scientific
haluaa toimia
ympäristöystä
vällisesti ja pitää
hiilijalanjälkensä
mahdollisimman
pienenä.
Pienentyneet
sähkölaskut ovat
merkki siitä, että
suuntamme on
oikea."
– Greg Lamson,
Senior Facilities
Engineer,
Boston Scientific
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Projektin ansiosta vältettävistä vioista
aiheutuneet kulut laskivat 40 prosenttia.
Energiaan liittyvät viat vähenivät
51 prosenttia ja toiminta-alueisiin liittyvät
viat 49 prosenttia. Huoltotiimi saa
järjestelmästä jatkuvasti hyödyllisiä tietoja,
ja lisää säästökohteita odotetaan löytyvän
uusien energiansäästötoimien myötä.
Schneider Electric EcoStruxure™ Building
Advisor -ratkaisu on optimoinut yhtiön
toiminnan tehokkuuden, vähentänyt
energiakuluja sekä tehnyt Boston
Scientificin yrityskampuksen rakennuksista
ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia.
Kustannussäästöjen ja energiahankkeiden
ansiosta Boston Scientific on jo saanut

takaisin EcoStruxure™ Building Advisor
-ratkaisuun investoimansa varat ja voi nyt
kohdistaa säästöt lisähankkeisiin, jotka
vahvistavat organisaation ydintoimintaa.

160 184
kWh
energiansäästöä
ensimmäisenä vuotena

6 407 thm
kaasusäästöä ensimmäisenä
vuotena

137 200
kWh
lisäsäästöä toisena vuotena

33 264 $
energiansäästöpalkkioita
tähän päivään mennessä

Lisätietoja

Tutustu EcoStruxure™-ratkaisuun

Tutustu EcoStruxure™ Building
-ratkaisuun

Tutustu EcoStruxure™ -ratkaisun
energia- ja ympäristöpalveluihin

Aloita yhteistyö ottamalla meihin
yhteyttä

Kyunghee Hospital

Watson Clinic

Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo
www.schneider-electric.fi
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