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Prehľad poskytovanej
servisnej podpory
Nízke napätie (nn) ≤ 1 kV
Vysoké napätie (vn) ≤ 35 kV

Distribúcia elektrickej energie
Distribučné
rozvádzače

Transformátory

Ochrany

Zariadenia vn

Ističe

Jednotky
Striedače/nabíjače
pro automatické
prepínanie zdrojov

Frekvenčné
meniče

Servomeniče/
servopohony

Zariadenia nn
a obnoviteľné
zdroje

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy
a operátorské
panely

IT technológie – systémy
kritického napájania
a chladenia

Služby pre Vás
• Operatívny servis

• Servisné zmluvy

• Dielenský servis

• Medzinárodný servis

• Uvádzanie zariadenia do prevádzky

• Diagnostika nn a vn

• Technická pomoc

• Modernizácia/Retrofit
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• Služby pre systémy kritického
napájania a chladenia
• Konzultačné a doplnkové služby
• Odborné školenia a vzdelávanie
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Podpora inštalácií počas celej
doby ich životného cyklu
Spoločnosť Schneider Electric Vám pomáha nachádzať a implementovať to najlepšie technické
riešenie ako aj optimálny obchodný model počas celej doby životného cyklu produktov - od fázy
plánovania a inštalácie až po modernizáciu a koniec životnosti zariadenia.
Spoločnosť Schneider Electric ponúka svojím zákazníkom dlhoročné skúsenosti so špičkovými
technológiami, kvalitné produkty, moderné riešenie umožňujúce inovovať Váš projekt
v ktoromkoľvek kroku jeho vývoja.

Plánovanie
Aké sú moje možnosti?
Štúdie technickej realizovateľnosti - návrh riešení vo Vašom prostredí
Predbežný návrh

Inštalácia
Ako nainštalovať a uviesť do prevádzky?
Projektový management
Uvedenie do prevádzky

Obsluha
Ako môžem prevádzkovať a udržiavať?
Riešenie prevádzkových aktív
Predĺžená záruka / Servisné plány
Preventívna / Prediktívna údržba
Expertná technická podpora na mieste
Riadenie náhradných dielov
Technické školenia

Optimalizácia
Ako môžem optimalizovať?
Monitorovanie a návrhy úspor
Konzultačné a doplnkové služby pre zlepšenie a riadenie rizík

Obnova
Ako obnovím svoje riešenie?
Retrofit
Riešenie modernizácie
Zlepšenie infraštruktúry
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Sme partnerom,
na ktorého sa môžete
spoľahnúť. Ponúkame
bezchybnú servisnú službu
v zodpovedajúcom čase
vykonávanú odborne
školenými pracovníkmi.

Life is On | Schneider Electric

5

Služby pre Vás
Operatívny servis
Opravy zariadení v záručnej a pozáručnej dobe v mieste inštalácie.
Činnosť servisného technika je zameraná na identifikáciu príčiny
poruchy a jej odstránenie. Ak nie je možné zariadenie opraviť na mieste
alebo v zodpovedajúcom čase, sme pripravení po dobu opravy
poskytnúť zapožičanie náhradného prístroja. Služba je u zmluvných
partnerov poskytovaná v termínoch uvedených v podmienkach zmluvy,
u nezmluvných partnerov bez zbytočného odkladu.

Dielenský servis
Opravy zariadení v záručnej a pozáručnej dobe v servisnom stredisku
v Slovenskej republike. Tovar je dopravovaný poštou. Adresa pre zaslanie
je uvedená na zadnej strane katalógu. Pre identifikáciu závady
je zákazník informovaný o predpokladanej cene opravy.

Uvádzanie zariadenia do prevádzky
Oživíme a správne uvedieme nové inštalované zariadenie do prevádzky.
Poskytujeme Vám istotu odborného nastavenia parametrov
zariadení v súlade s technologickými požiadavkami a doporučením
Schneider Electric.
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Technická pomoc
Činnosť je zameraná na zmenu nastavení parametrov zariadení, napríklad
v súvislosti so zmenou technológie alebo odberných podmienok.
Technická pomoc sa vzťahuje aj na konzultácie v mieste inštalácie.

Zmluvný servis
Operatívna a preventívna servisná činnosť poskytovaná na základe
zmluvných podmienok. Zmluva zabezpečuje najmä garantovanú dobu
príjazdu servisného technika na miesto určenia a odbornú preventívnu
údržbu zariadení. V rámci servisnej zmluvy „Elite“ a „Ultra“ aj garantovanú
dobu opravy zariadení.

Typy zmlúv
1. Servisná zmluva „Štandard“
2. Servisná zmluva „Plus“
3. Servisná zmluva „Elite“

Typy zmlúv
Poskytované služby v rámci paušálu

„Štandard“

„Plus“

„Elite“

Preventívna údržba
Prijatie servisnej požiadavky v časových termínoch podľa priania zákazníka
Garantovaná doba príchodu na miesto určenia
Garantovaná doba opravy zariadení
Výjazd servisného technika
Dodávka náhradného dielu v zmluvnom termíne
Služby nad rámec paušálneho poplatku možno doobjednať zvlášť.
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Medzinárodný servis
Spoločnosť Schneider Electric v rámci svetovej siete zabezpečuje
medzinárodný servis na zariadeniach vyvezených do zahraničia,
alebo dovezených do Slovenskej republiky. S požiadavkou na servis
do zahraničia je nutné sa obrátiť na servisné stredisko Schneider Electric
v Slovenskej republike. Táto servisná činnosť je poskytovaná pre oblasti
výrobkov predávaných v Slovenskej republike a je poskytovaná v rámci
záručnej a pozáručnej doby. Pokiaľ dôjde k poruche zariadenia
v záručnej lehote, platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Schneider Electric Slovakia, spol. s r. o. Všetky služby poskytnuté
nad rámec pravidiel uvedených vo Všeobecných obchodných
podmienkach sú platenou službou.

Postup pri objednaní servisného zásahu do zahraničia:
Koncový užívateľ
(v zahraničí)		

Dodávateľ
(v SR)		

Oddelenie servisu SE
(v SR)		

Odd. servisu SE
(realizácia v zahraničí)

Postup pri objednaní servisného zásahu zo zahraničia:
Koncový užívateľ
(v SR)		

Dodávateľ
(v zahraničí)		

1 200+

Oddelenie servisu SE
(v zahraničí)		

Odd. servisu SE
(realizácia v SR)

Do objednávky zaslanej na email
sk.services@se.com uveďte:

servisných technikov certifikovaných spoločnosťou
Schneider Electric pôsobiacich globálne

• Meno a telefón kontaktnej osoby.

900+

• Presnú špecifikáciu poruchy a typ alebo katalógové číslo
chybného prístroja.

servisných partnerov certifikovaných spoločnosťou
Schneider Electric po celom svete

170+

servisných centier spoločnosti
Schneider Electric po celom svete
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• Presnú adresu, kde je zariadenie umiestnené.

• Požadovaný termín opravy.
• V prípade záručnej opravy je potrebné dodať kópiu dokladu
o nákupe prístrojov (faktúra alebo dodací list). Služba mimo
územia SR je vždy spoplatnená. Výnimku tvorí iba dodaný
materiál v prípade uznanej reklamácie.
Servisné stredisko v príslušnej krajine do 48 hodín kontaktuje
koncového užívateľa, dohodne ďalší postup a následne
informuje servis Schneider Electric v Slovenskej republike. Cena
za poskytnutú službu sa v prípade pozáručného servisu riadi
všeobecnými servisnými podmienkami v danej krajine.

Diagnostika zariadení nn
V náročných aplikáciách musia všetky výrobky spĺňať
požiadavky na efektívnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť
Diagnostika riadiacich jednotiek spúští
Vykonávame testovanie elektronických jednotiek spúští STR a Micrologic
u ističov Compact a Masterpact. Diagnostika za pomocí testovacieho
zariadenia simuluje poruchové stavy siete, meria a porovnáva nastavené
vypínacie charakteristiky spúšte. Táto činnosť je tiež bežnou súčasťou
preventívnej údržby, ktorá je popísaná v ďalšej časti katalógu.

Doporučená frekvencia
min. 1 x ročne

Diagnostika termovíziou
Termovízia je vykonávaná v bežnom prevádzkovom režime bez nutnosti
odstávky. Pomocou infračerveného spektra identifikuje nadmerne
zateplené miesta elektrickej inštalácie vplyvom preťaženia alebo
chybného prúdovodného spoja.

Výstup
Protokoly so zobrazeným infračerveným spektrom s popisom jednotlivých
častí inštalácie vrátane prípadného odporúčania.

Doporučená frekvencia
min. 1 x ročne

Grafický výstup termovízneho merania.
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Diagnostika zariadení vn
Diagnostika vypínačov vn
Expertná servisná služba vykonávaná napríklad na vypínačoch
SF1, SF2, Evolis stýkačov R400, R400D. Služba je poskytovaná
za použitia pôvodného diagnostického zariadenia ProDiag spoločnosti
Schneider Electric. Toto zariadenie detailným spôsobom analyzuje stav
jednotlivých súčastí vypínača a namerané dáta okamžite porovnáva
s databázou parametrov, ktorá je súčasťou vlastného softvéru.

ProDiag vyhodnocuje
Mechanické parametre

Elektrické parametre

Ukladania

Ukladania

Čas

Maximálny prúd
Testovacie napätie

Zopnutie

Zopnutie

Okamžitá rýchlosť
Čas
Súbeh kontaktov
% vychýlenia kontaktov
Odskok kontaktov

Testovacie napätie
Prechodové odpory hlavných kontaktov

Vypnutie

Vypnutie

Okamžitá rýchlosť
Čas
Súbeh kontaktov

% opotrebenia opaľovacích kontaktov

Doporučená frekvencia
min. 1 x za 5 rokov

Diagnostika ochrán vn
Expertná servisná služba je vykonávaná za použitia diagnostického
zariadenia Freja firmy Programma, ktorý predstavuje systém
pre trojfázové testovanie všetkých druhov ochrán. Systém tvorí prúdový
a napäťový zdroj riadený počítačom. Simuluje poruchové stavy, detailne
testuje charakteristiku nastavených parametrov ochrany a výsledky ihneď
porovnáva s nastavenými hodnotami.
Typy ochrán vn:
• ochrany vn SEPA, Micom, Vamp, elektromechanické ochrany. Ostatné
typy ochrán po dohode.

Výstup
Na základe vykonávaných činností je spracovaný protokol s nameranými
hodnotami a zisteným stavom zariadení. Protokol je súčasťou dodávky
a je následne zaslaný zákazníkovi.

Doporučená frekvencia
min. 1 x za 5 rokov alebo v perióde pravidelnej revízie
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Diagnostika zariadení vn
Diagnostika ProCorona
Účinný nástroj detekcie výbojov vnútri rozvádzačov vn v malom alebo
rozvinutom štádiu.

Výhody diagnostiky ProCorona
• Diagnostika je vykonávaná za prevádzky – neobmedzuje
výrobu.
• Efektívnosť – identifikuje aj začínajúce, nepočuteľné, prejavy
Corony.
• Univerzálnosť – možno ju vykonávať na všetkých typoch
rozvádzačov vn za predpokladu znalosti ich vnútornej
konštrukcie.

Výstup
Na základe vykonávaných činností je spracovaný protokol s nameranými
hodnotami a zisteným stavom zariadení. Protokol je súčasťou dodávky
a je následne zaslaný zákazníkovi.

Odporúčaná frekvencia
Frekvencia závisí od prostredia, najmä vlhkosti, prašnosti a striedaní
teplôt. Diagnostiku doporučujeme vykonávať v termínoch, kedy možno
tieto vplyvy predpokladať.
Ukážka zaznamenaných priebehov
napätia z indikátorov VPIS

Kontrola jednotlivých polí rozvádzača
z pohľadu účinkov korony (výbojov)
Neinvazívna metóda vykonávaná za prevádzky je založená na báze
snímania napäťových priebehov z indikátorov VPIS a ultracitlivého
mikrofónu. Pre ultrazvukové spektrum dokáže indikovať čiastočné výboje
aj v nevyvinutom (nepočuteľnom) štádiu a dokáže tak, s predstihom
detekovať poškodenú káblovú koncovku, výboje spôsobené vlhkosťou
a rozvoj ďalších porúch v rozvádzači v rannom štádiu. Na základe
zisteného stavu a následne vykonaných preventívnych opatrení možno
minimalizovať neplánované výpadky elektrickej energie a z nich plynúce
výrobné straty.

Diagnostika ProFusion
ProFusion - diagnostika poistiek vn Fusarc CF, metóda umožňuje
kontrolovať odpor poistiek vn miliohmetrom a namerané výsledky
porovnať so sw databáz poistiek daných výrobcov. Pri nameraní
medzných hodnôt, tak možno s predstihom odhaliť zhoršené parametre
poistky a predísť neplánovanému výpadku daného vývodu. Poistky sú
umiestnené napríklad vo vývodových poliach QM. Spôsob vykonania
diagnostiky je na obrázku.

Life is On | Schneider Electric
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Riešenie
pre modernizáciu
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Zastarávanie zariadení a obmedzená
dostupnosť náhradných dielov
Životný cyklus zariadení
Jedinou možnosťou ako predĺžiť životnosť zariadení pre rozvody
elektrickej energie je vykonávať jeho dôkladnú údržbu a zároveň plánovať
jeho modernizáciu pomocou riešení ECOFIT.
Životný cyklus projektu má tri hlavné fázy:

1. Fáza predaja
Výrobok je uvedený na trh a je súčasťou katalógu spoločnosti
Schneider Electric.

2. Fáza dostupnosti náhradných dielov
Výrobok je stiahnutý z trhu. Schneider Electric po určitú dobu naďalej
dodáva náhradné diely.
Zvyčajne je priemerná doba počas ktorej sa náhradné diely stále
dodávajú aj po ukončení predaja nasledujúca:
• Zariadenie vysokého napätia: po dobu 10 rokov.
• Zariadenie nízkeho napätia: po dobu 5 rokov.
Deň, keď skončia dodávky náhradných dielov sa považuje za ukončenie
životnosti výrobku.

3. Fáza modernizácie pomocou riešení ECOFIT™:

Náklady na údržbu

Akonáhle už nie sú náhradné diely dostupné, sú ohrozené následné
služby aj podpora. Ak sa zariadenie pokazí, náhradné diely na jeho
opravu nemusia byť k dispozícií. V tejto fáze sa odporúča využiť riešenie
ECOFIT™.

Zaistenie nápravnej, preventívnej
údržby a náhradných dielov

Modernizácia
Inštalácia a uvedenie
do prevádzky

Koniec predaja

Koniec dostupnosti
náhradných dielov

Životnosť
výrobku

Koniec náhradných
dielov

Náhradné diely ECOFIT™
Schneider Electric dodáva náhradné diely alebo podzostavy
pre zariadenia ECOFIT, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka.

Life is On | Schneider Electric
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Existujú možnosti modernizácie
Prvá možnosť:
Nahradiť celú elektroinštaláciu novým zariadením. Toto riešenie
nemusí byť úplne finančne výhodné.

Druhá možnosť:
Nahradiť iba aktívne komponenty bez úprav rozvádzačov. Všeobecne
sa tento proces označuje termínom „retrofit“ alebo „dodatočné
vybavenie“.
Existuje niekoľko rôznych riešení pre retrofit, kedy sa moderné ističe
začlenia do existujúcich rozvádzačov.
Náklady

2 až 6 dní

Niekoľko minút až 1 hodina

Nové zariadenie

Retrofit

Náklady na odstávku procesu
Náklady na materiál
Náklady na prácu na mieste
Retrofit znamená nižšie náklady v troch významných oblastiach:
• materiály,
• strata výrobného času,
• práce na mieste.

• Zlepšuje spoľahlivosť Vášho procesu.
• Optimalizuje náklady na servisnú údržbu a znižuje Vaše investície.
• Spĺňa požiadavky neustále sa vyvíjajúcich priemyselných štandardov a právnych predpisov.
• Vďaka používaniu najmodernejších technológií je všetko bezpečné pre zamestnancov a okolité
zariadenia.
• Umožňuje riadiť energie.
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Hlavné výhody použitia retrofitu

Optimalizácia majetku
Životnosť existujúcich elektrických zariadení sa predlžuje, čím sa
zvyšuje návratnosť investícií.

Kratšie odstávky výroby
Výmena celého rozvádzača nezaberie len niekoľko minút, ale
je časovo oveľa viac náročnejšia. Ak vedenie podniku zvažuje,
či si existujúce zariadenia ponechať alebo ho nahradiť, musí
zohľadniť počiatočné kapitálové výdavky, ako aj možné prerušenie
podnikových procesov a pracovného toku počas výmeny
zariadenia. Ak nie je možné procesy počas likvidácie starého
zariadenia a inštalácie nového rozvádzača dočasne presmerovať
inam, môžu náklady za ušlú výrobu dosiahnuť značnú výšku.
Technické riešenie s použitím retrofitu vyššie uvedené nevýhody
eliminuje.

Nižšie riziko
Inštalácia nového rozvádzača znamená viac káblov (existujúca
kabeláž nad a pod zariadením musí byť presunutá). V niektorých
prípadoch musí byť kabeláž vymenená alebo prerušená, čo
predstavuje väčšie riziko.

Spoľahlivosť
Vďaka prevereným zariadeniam od zavedených výrobcov je
retrofit vysoko spoľahlivé riešenie. Zavedení hráči na trhu, ako
napríklad Schneider Electric, zrealizovali už tisíce projektov
na retrofit spínacích zariadení a majú s nimi rozsiahle skúsenosti.
Kvalifikovaný personál a moderné nástroje znižujú riziko nehôd
a oneskorenia. S tým spojené zlepšenia bezpečnosti a aktuálne
záruky takisto prispievajú k celkovej spoľahlivosti elektrickej siete.

Digitalizácia
Retrofit ponúka lepšiu konektivitu pre pripojenie ďalších zariadení.
Tá potom umožňuje prístup k podrobnejším údajom o hospodárení
s energiou pre ľahšie sledovanie spotreby energie.

Menší vplyv na životné prostredie
Pretože retrofit nahrádza iba časť existujúcej elektroinštalácie, tvorí
sa menej odpadového materiálu než pri celkovej výmene.

Life is On | Schneider Electric
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Modernizácia „Retrofit“
Zlepšite výkonnosť Vašich zariadení
s využitím našich riešení
Modernizácia v oblasti ističov nn (Retrofit)
Retrofitom rozumieme náhradu prístrojov v existujúcich rozvádzačoch
bez nutnosti úprav prípojných miest za pomoci adaptéra.

Rozsah ponuky
• Vzduchové ističe Masterpact M (verzia „Plug & Play“)
• Vzduchové ističe Masterpact M (verzia „Masterkit“)
• Vzduchové a kompaktné ističe ostatných značiek

Použité prístroje
• Masterpact NW, NT
• Compact NSX, NS

1. Retrofit „Plug & Play“ - spôsob plnenia

Použitie adaptéra Masterpact NW
umožní renováciu metódou
„plug and play“.

Náhrada pôvodného ističa Masterpact M novým typom ističa
Masterpact NW. Tento typ retrofitu je možné vykonať iba pre istič
vo výsuvnom prevedení. Výmena spočíva v inštalácii nového základného
tela ističa do pôvodného šasi.

Pôvodné šasi Masterpact M
je zachované (žiaden zásah
do konštrukcie rozvádzača).

Masterpact M
pod 3200 A.
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Modernizácia „Retrofit“
2. Retrofit „Masterkit“ - spôsob plnenia
Náhrada pôvodného ističa Masterpact M novým typom ističa
Masterpact NW. Tento typ retrofitu je možné použiť pre ističe v pevnom,
ako aj vo výsuvnom prevedení. Výmena je prevedená s použitím
špeciálnych prívodov na novom ističi, ktoré zaisťujú zhodu s pôvodnými
prípojnými miestami. Výmena je veľmi rýchla.

2 - Nahradenie

1 - Demontáž
Šasi Masterpact M
Masterpact M

Masterpact NW

Program aktívny Energetický managementTM
zahŕňa systém merania energie
• Identifikuje zariadenia.
• Indikuje stavové podmienky.
• Ovládanie zariadení (s pomocnými prvkami komunikácie).
• Nastavenie funkcií ochrany a alarmu.

Life is On | Schneider Electric
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Modernizácia „Retrofit“
Retrofit vzduchových a kompaktných
ističov iných značiek
Inštalácia je vykonávaná s použitím prispôsobovacích adaptérov, ktoré
umožňujú zhodu upevňovacích aj pripojovacích bodov nového ističa
s pôvodnými rozmermi nosnej konštrukcie rozvádzača a prípojných
miest prúdovodných zberníc. Vďaka tejto skutočnosti nie je potrebné
vykonávať akékoľvek úpravy v konštrukcii rozvádzačových polí alebo
na zberniciach. Súčasťou dodávky je taktiež zapojenie pôvodných
ovládacích obvodov do nových ističov.

Čo potrebujeme
k vypracovaniu cenovej ponuky
• V jednoduchých prípadoch:
• fotografie rozvádzačového
poľa (čelný a zadný pohľad),
• identifikáciu štítku pôvodného
- „starého“ ističa.
• V zložitejších prípadoch:
• bezplatná identifikácia zariadení
pracovníkom Schneider
Electric v mieste inštalácie.

Hlavné výhody našich riešení

• Použitím riadiacich jednotiek Micrologic je vytvorený základný
predpoklad pre efektívne monitorovanie a riadenie spotreby
elektrickej energie pre dosiahnutie výrazných až 30% úspor
v rámci celého podniku.
• Minimalizácia doby odstávky na 2 až 3 hodiny na jeden istič.
• Úspora nákladov za nový rozvádzač.
• Úspora nákladov na údržbu.
• Dodávka vrátane montáže - riešenie od jedného dodávateľa.
• Technická vyspelosť nového prístroja.
• Možnosť diaľkového prenosu dát.
• Záruka servisu a náhradných dielov na ďalšie obdobie.

Pred výmenou*

Použitý adaptér

Po výmene*

Pred výmenou*

Použitý adaptér

Po výmene*

Poznámka (*): Uvedené zobrazenie ilustruje možnosti použitia výrobkov spoločnosti Schneider Electric Slovakia, s. r. o., (na fotke „Po výmene“) a ich technickú
spôsobilosť ako alternatívne použitie. Fotka „Pred výmenou“ nezobrazuje výrobok spoločnosti Schneider Electric Slovakia, s. r. o., a zobrazenia nie sú
porovnaním kvality výrobkov.
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Modernizácia „Retrofit“
Modernizácia v oblasti riadenia
a spúšťanie motorov nn ≤ 500 V
Nahradíme Vám pôvodné pohony pre asynchrónne motory (Y/Δ),
asynchrónne krúžkové motory (rotorové spúšťače), Schrage motory,
komutátorové motory (jednosmerné motory) a servomotory. Akékoľvek
pôvodné zariadenie sme pripravení najprv posúdiť a následne nahradiť
softštartérmi Altistart, frekvenčnými meničmi Altivar alebo servomeničmi
Lexium s cieľom navrhnúť najlepšie riešenie pre danú aplikáciu v súlade
s technologickými požiadavkami.

Pôvodné riadenie
rozbehu Y/Δ

Stav po modernizácii
rozbehu s osadeným
frekvenčným
meničom Altivar 71

Súčasťou našej ponuky je tiež náhrada softštartérov Altistart
a frekvenčných meničov Altivar, ktoré v mnohých inštaláciách úspešne
pracujú, a však vzhľadom na komerčný vývoj prestávajú byť tieto
zariadenia podporované a to aj z pohľadu dodávok náhradných dielov.

Rozsah ponuky
•
•
•
•

Frekvenčné meniče
Softštartéry
Servomeniče
Servomotory

Spracovanie ponuky
Bezplatne posúdime Vašu inštaláciu a vypracujeme cenovú ponuku
optimálneho riešenia.

Náhrada operátorských panelov Magelis
Náhrada pôvodných grafických operátorských panelov Magelis XBTF,
XBTGT za nové typy Magelis HMIGTU, alebo Magelis HMIGK. Súčasťou
dodávky je konverzia pôvodnej aplikácie. Nové panely poskytujú oveľa
lepšie vlastnosti z hľadiska rozlíšenia, kvality farieb, robustné prevedenie
a široké možnosti pre vzdialený prístup a mobilné aplikácie.

Modernizácia riadiacich systémov
Z pohľadu lokálnej i celosvetovej inštalovanej bázy procesných systémov
Schneider Electric sú dnes kľúčové dve platformy - Modicon Premium
a Modicon Quantum. Oba procesné systémy sa nasadzovali na celú
škálu aplikácií, typicky na komplexné a rozsiahle projekty. Veľký
podiel týchto zákaziek má aplikačný software - algoritmy, komunikácia
a riadiaca logika naprogramovaná kvalifikovanými softvérovými
inžiniermi. Od dodávateľa hardvéru sa tak logicky očakáva prepracovaný
systém riadeného životného cyklu PAC. Schneider Electric u svojich PAC
dôsledne uplatňuje riadený životný cyklus. Počas existencie prechádzajú
PAC týmito režimami:
• Aktívny režim
• Prechod do servisného režimu
• Servisný režim
• Obmedzený režim
• Ukončenie podpory
Jedno zo základných pravidiel hovorí: Nevynímať produkt z aktívneho
režimu, pokiaľ nie je pripravený vhodný ekvivalent.

Life is On | Schneider Electric
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Modernizácia „Retrofit“
Rozvoj inštalovanej bázy s ochranou investícií
Perspektívna platforma Modicon M580
Modicon M580 predstavuje perspektívnu platformu, ktorá spĺňa dnešné
vysoké nároky na procesný systém. M580 je vysoko odolný proti
kybernetickým útokom a disponuje platnou certifikáciou Achilles Level 2.
Ponúka optimálne odstupňovaný výkon pre široký rozsah aplikácií
a vďaka redundancii až 99,999% dostupnosť. Ako prvý ePAC na svete
je logickou voľbou pre rozsiahle komunikačné architektúry na báze
Ethernetu. Modicon M580 sa teda výborne hodí nielen pre nové projekty
procesných systémov, ale aj pre modernizáciu existujúcej inštalovanej
bázy.

Nová generácia riadiaceho
systému Modicon M580

Elegantná modernizácia systémov Modicon Premium
Modicon Premium patrí k najpoužívanejším systémom posledných 20 rokov.
Na trh vstúpil ešte pod značkou Telemecanique a pre programovanie
využíval vtedy obľúbený softvér PL7. Po niekoľkých rokoch sa začlenil
do platformy Unity Pro. Ponúka pomerne široký výber CPU a úspešne
sa presadzoval v stredných až rozsiahlych aplikáciách. Pre inštalované
systémy Modicon Premium existuje veľmi jednoduchá a elegantná možnosť
modernizácie. Vďaka tomu, že využívajú vnútornú zbernicu X-bus,
možno k základnému rámu s CPU pripojiť až 16 rámov s 12 pozíciami
pre I/O moduly (teda vytvoriť značne rozsiahly systém). Zbernica X-bus je
samozrejme plne podporovaná aj u ePAC Modicon M580.
Staršia generácia riadiaceho
systému Modicon Premium

Kritické faktory prevádzky
• Riziko neplánovaného výpadku z dôvodu zastarania zariadení.
• Ohrozenie investícií a duševného vlastníctva vložených
do prevádzkovaného zariadenia.
• Obmedzená kapacita údržby podniku.
• Skrátenie prevádzkového času dostupného pre upgrade.

Pôvodné CPU
a v/v

Nový kontrolér

Premium v/v systém
(identická zbernice
X-Bus ako nové v/v)

Modicon M580

Modicon M340
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Zachovanie v/v
a kabeláže

Postupná výmena:
výmena v/v rámu
so zachovaním
kabeláže

Úplná výmena

Modernizácia „Retrofit“

Výhody

Výhody modernizácie
na Modicon M580 (v/v Modicon X80)

Z pohľadu softvéru

• Veľmi krátka doba odstávky a nízke riziko pri upgrade.

• Ochrana investícií do PLC programu
Premium.

• Možnosť vykonania počas plánovanej údržby.
• Využitie existujúcej softvérovej aplikácie a zachovanie
zapojenia vodičov do rozvádzača.

• Zníženie rizika a chýb vďaka
konverznému nástroju v Unity Pro.

• Skrátenie doby odstávky a zabezpečenie voči kybernetickým
útokom.

• Úspora času pri generovaní novej
aplikácie.

• Ochrana vložených investícií.

• Prechod na perspektívnu platformu
Unity Pro.

Unikátní řešení modernizace pro Premium na bázi

• Úzka integrácia do nadradenej úrovne
SCADA - Citect SCADA, Wonderware
a PlantStruxure PES.

Unikátní
modernizace
pro Premium na bázi
Konverze
do pre
Unity
Pro
Výhody
Riešeniaprogramu
a řešení
služby
postupnú
modernizáciu

Z pohľadu hardvéru
• Ochrana investícií do pôvodnej
inštalácie kabeláže a v/v systému.
• Zjednodušená inštalácia bez nutnosti
prepojovania vodičov k prístrojom.
• Veľmi krátky čas potrebný
na prepojenie systému.

Pokročilý
software Unity
s integrovaným
nástrojem pro modernizaci
• Skúsenosti
z užProúspešne
zrealizovaných
projektov
systémů na bázi PL7, poskytuje snadný a spolehlivý převod původního

modernizácie.

Z pohledu

Konverze
programu
do Unity
Pro z Premium PL7 na Modicon M580
• Automatická
konverzia
aplikácie
programu.
Pokročilý
software
s Unity
Pro.Unity Pro s integrovaným nástrojem pro modernizaci
• Zachování
logiky,
funkcí
vlastností. převod původního
systémů
na původního
bázi PL7, vzhledu,
poskytuje
snadný
a aspolehlivý
Výmena
kontroléru
so zachovaním
a
•• Využití
pokročilých
funkcí, procesních
objektů a knihovenv/v
Unityjednotiek
Pro.
programu.

Výhody
• Ochrana

programu

Z
pohledu
• Snížení
riz

kabeláže.

díky konv
• Ochrana
nástroji v
programu

• Postupná a rýchla náhrada v/v jednotiek s využitím špeciálnej

• Zachování původního vzhledu, logiky, funkcí a vlastností.

Úspora riz
ča
• Snížení
generován
díky konv
• nástroji
Přechodv n

montážnej
sady.procesních objektů a knihoven Unity Pro.
• Využití
pokročilých funkcí,
• Postupné rozširovanie v/v jednotiek.

platformu
• Úspora
ča
• generován
Úzká inte

• Možnosť návratu do pôvodného stavu.

nadřazenn
• Přechod
SCADA –
platformu
Wonderw
• Úzká
inte
a PlantStr
nadřazen

• Možnosť postupného prepájania
v jednotlivých fázach projektu

Před konverzí

• Možnosť prepojenia do pôvodného
stavu.

Modernizace
hardwarus doplnením kontroléru Modicon M580
Čiastočná výmena

Modernizácia hardvéru

Po konverzi

Před konverzí

SCADA –

Z Wonderw
pohledu

a PlantStr
• Ochrana
do původ
Z kabeláže
pohledu

Po konverzi

Částečná
výměna s doplněním
kontroléru Modicon M580 a zachováním v/v i kabeláže:
a zachovaním
v/v i kabeláže:

Modernizace hardwaru
CPS

M580

NOC

Částečná výměna s doplněním kontroléru
I/OModicon
I/O I/O M580
I/O I/O a zachováním v/v i kabeláže:
I/O I/O I/O
X-Bus

CPS

M580

I/O

I/O

I/O

I/O

• Zjednodu
Ochrana
bezpůvod
nutno
do
vodičů k p
kabeláže

X-Bus

NOC

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

X-Bus

I/O

I/O

krát
• Velmi
Zjednodu
potřebný
bez
nutno
systému.
vodičů
kp

X-Bus

V/v systém
Premium připojený
přes X-Bus
V/v systém
Premium
pripojený
cez X-Bus

• Možnost
Velmi krátp
přepojová
potřebný
fázích pro
systému.

Modicon M580 umožňuje přímé připojení rámu v/v systému Premium přes X-Bus.

Modicon M580 umožňuje priame pripojenie rámu v/v systému Premium
V/v systém Premium připojený přes X-Bus
cez X-Bus.
Úplná modernizace na Modicon M580 a nový v/v systém Modicon X80 se zachováním kabeláže:

• Možnost p
původního
přepojová
fázích pro

Modicon M580 umožňuje přímé připojení rámu v/v systému Premium přes X-Bus.

Úplná
na
CPS
CRA
CPS
M580modernizácia
CPS Modicon
CRA I/O I/OM580
I/O I/O a nový v/v systém
NOC
Modicon X80 so nebo
zachovaním
kabeláže:
X-Bus
nebo X-Bus

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

Úplná modernizace naEthernet
Modicon
X80
se zachováním kabeláže:
ERIO
ERIOM580 a nový v/v systém Modicon
Ethernet
CPS

M580

CPS

NOC

Ethernet ERIO
nebo X-Bus

CRA

I/O

I/O

I/O

V/v systém Modicon X80

CPS

I/O

CRA

• Možnost p
původního

Ethernet ERIO
nebo X-Bus

Časová úspora a snížení rizika
V/v systém Modicon X80

Adaptéry od Schneider Electric Vám umožní rychlé přepojení z původních v/v PLC Premium na nový systém.

Časová úspora a snížení rizika

V/v systém Modicon X80
Montážní rám PLC

Rám PLC Modicon M580

adaptér
Adaptéry od Schneider Electric Vám umožní rychlé přepojení V/v
z původních
v/v PLC Premium na nový systém.
PLC
Modicon
M580

Doporučím Vám riešenie na mieru.
Původní svorkovnice v/v
Montážní rám PLC
Propojovací konektor
V/v adaptér
Propojovací kabel v/v

Svorkovnice v/v X80
Rám PLC Modicon M580

PLC

Modicon
Miroslav, obchodné
oddelenie
Svorkovnice v/v X80
M580

Původní svorkovnice v/v

Přepojení v/v PLC Premium
na Modicon X80

Instalační propojovací adaptér

Propojovací
kabelový systém přizpůsobuje starší v/v svorkovnice
Propojovací konektor
nové
řadě Modicon
Propojovací
kabel v/v X80

Přepojení v/v PLC Premium
na Modicon X80

Instalační propojovací adaptér

Propojovací kabelový systém přizpůsobuje starší v/v svorkovnice
nové řadě Modicon X80

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider
Slovakia, s. r. Electric
o.
Life isElectric
On | Schneider

U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5
Zákaznické centrum

Karadžičova 16 – 821 08 Bratislava
Zákaznícke centrum
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Modernizácia „Retrofit“
Modernizácia (Ecofit™) skriňových
vypínačov vn do 22 kV
Ecofitom rozumieme náhradu pôvodných vypínačov vn alebo celých
rozvádzačov. Technické riešenia sú spracované na zariadenia
Schneider Electric pod pôvodnými výrobnými značkami Merlin Gerin,
alebo AREVA. V našej ponuke však nechýbajú ani ďalšie technické
riešenia, ktoré sú spracované pre vypínače ostatných výrobcov.
Ecofit™ vypínačov predstavuje náhradu pôvodného vypínača vn
v existujúcej rozvádzačovej skrini novým vákuovým vypínačom
na pôvodnom, rekonštruovanom vozíku, alebo za použitia nového vozíka.
Pred výmenou*

Rozsah ponuky
• Vypínače RLI, RMI, RTI, RMB, RDMS, RDTS, WAK, L10N, L20N,
(výrobca Sachsenwerk/AEG)
• WKT, WKM, WKB, WKE, WKC, WBB, WBA, WBD, D12, D24, FKCM,
FKEM (výrobca AEG/ALSTOM, AREVA)
• CSIM (výrobca OBSAD/SAD)
• Máloolejové vypínače HL, HG

Použité prístroje
• HVX, VA/VAA, Evolis

Spôsob plnenia
Použitý adaptér

Montáž nového vypínača vykonávajú pracovníci servisného oddelenia
Schneider Electric, alebo partnerskej montážnej skupiny. Každej inštalácii
predchádza cesta na miesto určenia, ktorá má za cieľ definovať novo
nasadený prístroj z hľadiska technických parametrov a celkový rozsah
ponuky. V termíne (po dohode so zákazníkom) je následne prevedená
montáž.

Modernizujte
s nami.
Juraj, obchodné oddelenie

Po výmene*

Poznámka (*): Uvedené zobrazenie ilustruje
možnosti použitia výrobkov spoločnosti
Schneider Electric Slovakia, s. r. o., (na fotke
„Po výmene“) a ich technickú spôsobilosť ako
alternatívne použitie. Fotka „Pred výmenou“
nezobrazuje výrobok spoločnosti
Schneider Electric Slovakia, s. r. o., a zobrazenia
nie sú porovnaním kvality výrobkov.
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Modernizácia „Retrofit“
Modernizácia (Ecofit™) kobkových
vypínačov a odpínačov vn do 35 kV
Vypínače
Náhrada pôvodných vypínačov vn v kobkách vákuovým vypínačom.
Súčasťou dodávky je tiež podvozok vypínača a úprava čelných dverí
kobky. Veľmi často býva súčasťou náhrady vypínača aj výmena
ochrany vn.

Rozsah ponuky
• Vypínače vn ≤ 35 kV

Použité prístroje
• Evolis

Odpínače
Odpínače na konci životnosti sú nahradené novými odpínačmi modernej
konštrukcie s poistkami alebo bez nich. Voliteľné príslušenstvo umožňuje
ručné alebo motorické ovládanie.

Spôsob plnenia
Vypínač pred výmenou*

Vypínač po výmene*

Montáž nových zariadení vykonávajú pracovníci servisného oddelenia
Schneider Electric, alebo partnerské montážne skupiny. Každej inštalácii
predchádza inšpekčná cesta na miesto určenia, ktorá má za cieľ získať
podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie a definovať novo
nasadený prístroj z hľadiska technických parametrov a príslušenstva.
V termíne, po dohode so zákazníkom, je následne vykonaná montáž.

Odpínače LTRI po výmene*

Poznámka (*): Uvedené zobrazenie ilustruje možnosti použitia výrobkov spoločnosti Schneider Electric Slovakia, s. r. o., (na fotke „Po výmene“) a ich technickú
spôsobilosť ako alternatívne použitie. Fotka „Pred výmenou“ nezobrazuje výrobok spoločnosti Schneider Electric Slovakia, s. r. o., a zobrazenia nie sú
porovnaním kvality výrobkov.
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Modernizácia „Retrofit“
Modernizácia ochrán vn
Náhrada pôvodných analógových (elektromechanických) typov
moderným typom digitálnych ochrán Sepam.

Rozsah ponuky
• Všetky typy analógových ochrán

Použité prístroje
• Sepam séria 20, 40, 60 a 80
• Micom séria 10, 20, 30 a 40

Spôsob plnenia
Montážne činnosti vykonávajú pracovníci servisného oddelenia
Schneider Electric. Súčasťou dodávky je okrem nastavenia a testu
ochrán, takisto úprava čelného panela rozvádzača.

Výhody digitálnej ochrany
• Združené funkcie v jednom prístroji.
• Meranie veličín a ich zobrazenie.
• História porúch.
• Diaľkový prenos dát.
• Možnosť diaľkového ovládania poľa.

Náhrada pôvodných ochrán
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Náhrada pôvodných ochrán

Realizácia

1. Pôvodná ochrana vn
Sepam 2000

1. Pred výmenou

2. Nová ochrana vn
Sepam 60 - 80

www.schneider-electric.sk

2. Po výmene
SEPAM 2000

Jednotky pre automatické
prepínanie zdrojov (APZ)
Jednotky APZ
Umožňujú prepínanie zdrojov v automatickom alebo manuálnom režime.
Vďaka programovateľnému automatu, ktorý tvorí základ riadiacej
logiky je možné definovať požadované funkcie na základe miestnych
prevádzkových podmienok. Navrhnuté riešenie predstavuje dodávku
rozvádzačového montážneho roštu s jednotkou APZ, ktorý sa inštaluje
do existujúceho rozvádzačového poľa. V prípade potreby je možné
jednotku dodať inštalovanú do samostatného nástenného rozvádzača.
Dodávka obsahuje aj vstup pre samostatné STOP tlačidlo núdzového
vypnutia jednotky. Vizualizácia stavov a voľba ručného a automatického
ovládania jednotlivých istiacich prvkov je zaistená tlačidlami, ovládačmi
a signálkami na čelnom paneli rozvádzačového poľa. Jednotky APZ
možno definovať na ovládanie rôzneho počtu ističov na vývodoch zdrojov
a pozdĺžnych spojkách. Vizualizáciu a ovládanie jednotky APZ je možné
nadefinovať taktiež prostredníctvom zobrazovacieho a ovládacieho
panelu Magelis.

Jednotka pre APZ

Obslužný (vizualizačný) terminál

Príklad schém zapojenia APZ
Jednopólová
schéma APZ

Life is On | Schneider Electric
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Preventívna údržba
Služba je zameraná na pravidelné odborné prehliadky inštalovaných
prístrojov a zariadení. Touto činnosťou je vytváraný predpoklad
pre spoľahlivú funkčnosť zariadení na ďalšie obdobie a minimalizáciu
rizika neplánovaných technologických výpadkov. Všetky činnosti spojené
s touto službou zodpovedajú pojmu preventívna údržba v zmysle
normy STN 33 1500. Súčasťou preventívnej údržby je tiež spracovanie
protokolov o vykonanej činnosti a zistenom stave príslušného zariadenia.
Nad rámec preventívnej údržby sme pripravení poskytnúť aj pravidelnú
revíziu na zariadení (viď kapitola Konzultačné a doplnkové služby).

Ističe nn - Compact, Masterpact
Činnosť v rámci preventívnej údržby zahŕňa najmä:
• Vyčistenie ističa.
• Kontrolu zhášacích komôr.
• Kontrolu hlavných kontaktov.
• Test a diagnostiku elektronických ochrán Micrologic alebo STR.
• Pri výsuvných ističoch premazanie výsuvných kontaktov predpísaným
mazivom.
• Kontrolu šasi, signalizácie a elektrického príslušenstva, blokovanie.
• Test a kontrolu zapnutie / vypnutie ističa.

Rozvádzače vn - SM6
Činnosť v rámci preventívnej údržby zahŕňa najmä:
• Funkčnú skúšku a kontrolu mechanických a elektrických častí
rozvádzačov vn.
• Kontrolu signalizácie a blokovania.
• Zistenie stavu príslušných zariadení preventívnymi aktivitami
a meraním.
• Kontrolu a dotiahnutie spojov prúdovodných ciest momentovým
kľúčom.
• Vyčistenie rozvádzačov.
• Opravu prípadných drobných závad. Závažnejšie a materiálovo
náročnejšie závady sú predmetom osobitnej ponuky.

Suché a olejové transformátory vn/nn
Činnosť v rámci preventívnej údržby zahŕňa najmä:
• Čistenie.
• Kontrolu dotiahnutia silových spojov.
• Kontrolu izolačného stavu.
• Test ochrannej funkcie.

Frekvenčné meniče a softštartéry
Činnosť v rámci preventívnej údržby zahŕňa najmä:
• Kontrolu tranzistorov a tyristorov.
• Napäťovú kalibráciu.
• Diagnostiku vstupov a výstupov.
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• Vyčistenie.
• Kontrolu a dotiahnutie prúdovodných spojov.
• Kontrolu ventilátorov.
• Kontrolu nastavených parametrov a históriu chýb

Striedače Xantrex GT250, 500, 630
Činnosť v rámci preventívnej údržby zahŕňa najmä:
• Identifikáciu striedača.
• Kontrolu parametrov Front panel - za chodu.
• Kontrolu strážiča izolačného stavu (Bender relé) - za chodu.
• Funkčnú skúšku ventilácie a kúrenia.
• Stiahnutie histórie porúch.
• Záznam priebehových stavov striedača počas normálnej prevádzky
(DATALOG, oscilografy).
• Mechanickú kontrolu na zabezpečenom zariadení podľa postupu
uvádzania do prevádzky:
• Vizuálnu kontrolu (kontrolu tlmiviek, káblov, silových
spojov, kondenzátorov na farebné zmeny z dôvodu
nadmerného oteplenia, kontrolu káblových prestupov).
• Momentovú kontrolu všetkých prúdovodných spojov.
• Kontrolu skrutkových svorkovníc.
• Kontrolu konektorových spojov.
• Kontrolu optickej kabeláže.
• Meranie izolačných stavov (AC, DC strana).
• Kontrolu prepäťových ochrán.
• Čistenie.
• Diagnostiku pred spustením.
• Vyhodnotenie diagnostiky.
• Spustenie - kontrola v prevádzke.
• Spracovanie podkladov do servisného protokolu.

Spôsob plnenia
Dodávka tejto služby môže byť vykonávaná na základe:
• Jednorazovej objednávky vystavenej na základe ponuky servisného
oddelenia Schneider Electric.
• Uzavretej servisnej zmluvy.

Odporúčaná frekvencia
min. 1 x ročne

Vzájomná spolupráca je dôležitá.
Jaroslav, obchodné oddelenie

Life is On | Schneider Electric
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Služby pre kritické
napájanie a chladenie
28
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Servisné riešenia a kvalitné služby
od vyškolených profesionálov
Služby pre kritické napájanie a chladenie (CPCS) od Schneider Electric
poskytujú odbornosť, služby a podporu, ktorú potrebujete pre Vaše
budovy, priemysel, napájanie alebo infraštruktúru dátových centier.

Ako Váš dôveryhodný poradca ponúkame:
• Služby správy energie

• Vyhodnotenie dátového centra

• Analýzu výkonu a chladenia

• Servisné plány

• Projektový management
Investovanie do proaktívnej údržby a pravidelného servisu môže zabrániť
prípadným poruchám a znížiť alebo dokonca aj odstrániť drahé výpadky.
Naše služby na svetovej úrovni ponúkajú šikovný spôsob ako chrániť
Vaše zariadenia a zaistia, aby Váš systém vždy fungoval na špičkovej
úrovni, čím predlžujú jeho životnosť.
Nejedná sa len o servis pre produkty od Schneider Electric™. Naším
zámerom je porozumieť Vašej spoločnosti. Spoločne sa budeme
zaoberať vývojom riešenia, ktoré maximalizuje dostupnosť systému, zvýši
jeho efektivitu a neprekročí Váš očakávaný rozpočet.

Služby pre kritické napájanie a chladenie
- Schneider Electric prinášajú služby najvyššej
kvality a zaisťujú správnych ľudí na správnom
mieste v správny čas!

Poskytovateľ služieb pre značky
a produkty Schneider Electric
rešpektované po celom svete
• APCTM by Schneider Electric
• Square DTM by Schneider Electric
• PelcoTM by Schneider Electric
• Merlin GerinTM
• MGE

TM

• NetBotzTM
• StruxureWareTM
• T.A.C.TM

Čo robí Schneider Electric a naše služby výnimočnými?
• Skúsenosti: Naša 170 rokov dlhá história nás doviedla
k celosvetovému uznaniu, ako vedúceho predstaviteľa v oblasti
energetického riadenia, energetickej a chladiacej infraštruktúry
a energetickej účinnosti.
• Povesť: Naše vysoko vyškolené tímy - technická podpora, projektoví
manažéri, technici - a naše silné odhodlanie poskytovať kvalitné
služby nám zaistili povesť dôveryhodného poradcu v priemyselných
odvetviach, na ktoré sa špecializujeme.
• Dostupnosť: Naša celosvetovo rozsiahla sieť služieb je jednou
z najväčších na svete. To nám umožňuje poskytovať služby kedykoľvek
a kdekoľvek ich budete potrebovať.
• Odbornosť: Naši vysoko kvalifikovaní, certifikovaní technici sú
vyškolení priamo od vývojárov produktov. To im poskytuje najvyššiu
úroveň znalostí o systéme, čo vedie k presnej a rýchlej diagnostike
a opravám.
• Rýchlosť: V prípade výskytu problémov na Vašom zariadení je náš
technický tím podpory pripravený cez telefón rýchlo diagnostikovať
problém. Ak je potrebná pomoc na mieste, naša servisná podpora
rýchlo vyšle technika a zaistí, aby Váš systém znova fungoval čo
najrýchlejšie.
Schneider Electric sa zaväzuje, že Vám poskytne riešenie služieb
pre potreby Vášho podnikania a tiež potrebnú pomoc v budúcnosti
pri plánovaní Vašich obchodných potrieb a rastu.

Life is On | Schneider Electric
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Servisné riešenia a kvalitné služby
od vyškolených profesionálov
So službami
od Schneider Electric
máte plný prístup
k certifikovaným
dielom, revíziám
strojov a upgradom
firmware, ktoré
nie sú dostupné
od poskytovateľov
služieb tretích strán.

Prečo je správny servis nevyhnutný
Správna starostlivosť a pravidelná údržba
predlžujú životnosť Vášho zariadenia
a zaisťujú špičkový výkon a efektivitu
Všetky kritické infraštruktúry vyžadujú vhodnú ochranu prostredníctvom
riadnej údržby systému. Nedostatočný alebo nezodpovedajúci servis môže
viesť k nákladnému zlyhaniu zariadení a následným prestojom systému.
Ľudské chyby, alebo faktory súvisiace s výrobkom môžu mať náhly
dopad na dostupnosť systému, čo vyžaduje rýchly a reaktívny zásah.
Identifikovanej udalosti, ako napríklad opotrebovanie častí, alebo
batérie na konci svojej životnosti možno predchádzať implementáciou
proaktívnych preventívnych údržbových plánov. Správna služba je
kľúčom k predchádzaniu alebo zvládaniu týchto udalostí.

Výhody pravidelného servisu
• Predchádza potenciálnym problémom, redukuje alebo dokonca
eliminuje drahé prestoje.

1 200+

servisných technikov certifikovaných spoločnosťou
Schneider Electric pôsobiacich globálne

900+

servisných partnerov certifikovaných spoločnosťou
Schneider Electric po celom svete

170+

servisných stredísk spoločnosti
Schneider Electric po celom svete

100M+

kombinovaných pracovných
hodín skúseností v teréne

• Robí zariadenia energeticky účinnejšími.
• Zabezpečuje špičkový výkon systému - podobne ako pravidelná
výmena oleja alebo tuning vylepšujúci výkon Vášho auta.
• Chráni Vašu investíciu a môže predĺžiť životnosť Vášho systému.
• Oslobodí Vás a môžete sa tak sústrediť na svoje kľúčové kompetencie.

Výhody priameho servisu od výrobcu
Prečo si kúpiť svoj servis priamo od Schneider Electric?
• Vysoko školení TTS - Schneider Electric ponúka rozsiahlu globálnu
sieť certifikovaných technikov s pokročilými systémovými znalosťami
a odbornosťou. Servisná zmluva s nami, Vám poskytuje trvalý vzťah
dôveryhodného poradcu s kvalifikovaným technickým pracovníkom,
ktorý dokáže posúdiť potreby Vášho napájania a chladenia,
identifikovať a pokúsiť sa predchádzať potencionálnym problémom
a navrhnúť zlepšenia. Naši technici sú školení priamo tými, ktorí
produkty najlepšie poznajú - našimi vývojármi produktov - čo z nich
robí najlepších v odbore v rýchlej a presnej diagnostike systémových
problémov a ich následnému odstraňovaniu. Toto osvedčené
know-how vedie ku kratším časom opráv, minimálnym prestojom
a optimálnemu výkonu systému.
• Servis kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujete - s takmer 1200
vyškolenými a certifikovanými technikmi po celom svete naša rozsiahla
sieť zaručuje, že budete mať prístup k servisu kdekoľvek a kedykoľvek
budete potrebovať.
• Jeden zdroj pre kompletné riešenie - najlepší dôvod k výberu
Schneider Electric ako poskytovateľa servisu je výhoda celkového
riešenia - systémov, služieb a softvéru, ktoré sú k dispozícii z jediného
zdroja. To zahŕňa prístup k plne testovaným, továrne certifikovaným
dielom, revíziám strojov a upgradom firmvéru, ktoré nie sú dostupné
od poskytovateľov služieb tretích strán. A nezabudnite, že naše
služby prispôsobíme Vašim špecifickým rozpočtovým a obchodným
požiadavkám..
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Služby a podpora Vašej
infraštruktúry
Plánovanie

Aké sú moje možnosti?

Inštalácia

Ako nainštalovať a preveriť?

Prevádzka

Ako môžem prevádzkovať a udržiavať?

Optimalizácia
Ako optimalizovať?

Obnova

Ako obnoviť riešenie?

Schneider Electric sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré dramaticky
zjednodušujú proces plánovania, nasadenia a prevádzkovania
najúčinnejších a najspoľahlivejších zariadení.
Ponúkame servis a podporu pre mnoho neutrálnych produktov a aplikácií,
vrátane jednotiek UPS, energetickej distribúcie a generátorov, riešenie
chladenia, stojanov a príslušenstva, bezpečnostných a ekologických
riešení alebo softvéru. Tiež poskytujeme služby ako je riadenie projektov
alebo hodnotenie a prevádzkovanie zariadení.
Každý podnik počas svojho životného cyklu zažije rast, zmeny a nové
obchodné požiadavky, ktoré vyžadujú rozšírenie, konsolidáciu alebo
nasadenie nových technológií. Schneider Electric je tu, aby pomohol
každému kroku. Náš servisný tím bude s Vami spolupracovať, aby
sme zaistili komplexnú ochranu všetkých Vašich kritických zariadení,
s možnosťou jednoduchého pridania pokrytia nových produktov,
akonáhle sú získané. Výsledkom je bezproblémový a ľahko ovládateľný
servisný plán, ktorý Vám ušetrí čas a bolesti hlavy a súčasne ochráni
Vaše investície.
Životný cyklus riadenia aktivít znázorňuje etapy životného cyklu
infraštruktúry. Bez ohľadu na to v akom štádiu sa práve nachádzate,
Schneider Electric má skúsenosti, podporu a služby, ktoré Vám pomôžu
pripraviť, navrhnúť, získať, implementovať, udržiavať alebo upgradovať
Vaše kritické vybavenie.

Plánovanie

Inštalácia

Prevádzka

Optimalizácia

Obnova

Pomôžeme Vám
naplánovať, definovať
a navrhnúť správne
riešenie pre zvýšenie
efektivity a dostupnosti.

Preveďte svoj plán
na efektívnejšie,
spoľahlivejšie
a bezpečnejšie riešenie
s riadením projektov,
inštaláciou a integráciou
služieb od Schneider
Electric, aby ste zaistili
rýchlu a efektívnu
implementáciu
Vášho zariadenia.

Maximalizujte
riešenie doby
prevádzkyschopnosti
a výkonnosti s využitím
balíčkov služieb
Advantage Plan,
vďaka ktorým Vaše
zariadenie beží
efektívne a udržiava
maximálnu dostupnosť
súčasne s ochranou
Vašich investícií.

Naši odborníci
na riešenie a vzdialené
monitorovanie systémov
poskytnú aktívnejšie
a prispôsobené
odporúčania, ktoré sú
potrebné k zníženiu
rizika, zlepšenie výkonu
a spoľahlivosti riešenia.

Schneider Electric
umožňuje zvýšiť výkon
a flexibilitu pri riadení
nákladov na starnúcu
infraštruktúru.

Life is On | Schneider Electric
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Vyhodnotenie potrieb
pre budovy, priemysel,
napájanie či dátové centrá
Doplnkové
posudkové služby
• Vyhodnotenie výkonu a chladenia
dátového centra.
• Dátové centrum výpočtovej analýzy
dynamiky tekutín.
• Sledovanie obvodov dátových centier.
• Termografický audit.
• Audit sieťových skríň.
• Audit podľa priania zákazníka.

Posúdenie infraštruktúry napájania
a chladenia, identifikácia spôsobov ako
zlepšiť energetickú účinnosť a dostupnosť.
Pre dnešných manažérov IT je energetický manažment najdôležitejší.
Zvyšujúce sa nároky na energie a špirálovitá cena energií viedli
k väčšiemu zameraniu na zníženie spotreby energie pri zachovaní
maximálnej dostupnosti. Schneider Electric ponúka rad služieb
hodnotenia zameraných na zlepšenie energetickej účinnosti
a spoľahlivosti.

EnergySTEP
(Program efektívnosti energetickej udržateľnosti)
EnergySTEP™ posudzuje poskytovanie stupňovitých prístupov k riadeniu
energie vo Vašom dátovom centre.

EnergySTEP Data Center Assessment
Jeden z našich vysoko vyškolených technikov navštívi Vaše dátové
centrum a zozbiera dáta o fyzickej infraštruktúre (vrátane usporiadania
a konfigurácie), chladiacich systémov, energetických systémov, riadenia
rackových skríň a podmienok prostredia. Dáta sú potom analyzované
a porovnávané s podobnými podnikmi a priemyselnými priemermi.
Nakoniec prispôsobený prehľad identifikuje rýchle a jednoduché
spôsoby, ako znížiť spotrebu energie, zvýšiť efektivitu, udržať alebo
zvýšiť dostupnosť, optimalizovať napájanie a chladiace systémy
v dátovom centre.

Advanced EnergySTEP Data Center Assessments
Vezmite proces o krok ďalej s rozsiahlejším predbežným
a prispôsobeným posúdením Vášho súčasného plánovaného dátového
centra. Posúdenie EnergySTEP poskytuje dáta a odborné znalosti, ktoré
budete potrebovať pre efektívne riadenie energie, efektívnu prevádzku
a optimálny výkon vo Vašom dátovom centre.
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Niektoré služby nemusia byť ponúkané vo všetkých regiónoch.
Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícke centrum.

Projektové služby
Poskytujeme služby projektového
riadenia pre efektívne nasadenie
Vášho projektu veľkého rozsahu a vy
sa tak môžete plne sústrediť na svoj
hlavný predmet podnikania.
Projektový management
Navrhnutý na pomoc k splneniu Vašich projektov v čas a v rámci
rozpočtu
Služba projektového riadenia je navrhnutá tak, aby Vám pomohla
s riadením a efektívnym zavádzaním rozsiahlych projektov, čo Vám
umožní zamerať sa na Vaše hlavné obchodné ciele. Preberáme
zodpovednosť za úspešné dokončenie projektu na základe komplexného
plánu projektu, ktorý sa skladá z oblasti pôsobnosti, programu, analýzy
rizika, komunikačného plánu a zmeny poradia procesu. Vám vyhradený
projektový manažér Vás prevedie všetkými fázami projektu, aby sa
zabezpečilo dokončenie projektu včas a v súlade s Vašim rozpočtom
a predišlo sa nákladnému prekročeniu, čím ušetríte čas a peniaze.

Riadenie inštalácie
Jediné zmluvné miesto pre efektívnu implementáciu Vášho riešenia
Riadenie inštalácie je štandardná služba, ktorá priraďuje projektového
manažéra od PO až po dokončenie projektu, aby koordinoval, spravoval,
monitoroval, vytváral správy o inštalácii a zaistil tak jedinú potrebnú
kontaktnú osobu.

Koordinátor areálu
Pripravuje Váš areál na rýchlu a efektívnu implementáciu Vášho
zariadenia Schneider Electric
Pripravuje Váš areál na rýchlu a efektívnu implementáciu Vášho
zariadenia Schneider Electric. Táto služba je poskytovaná skúseným
technikom, ktorý preskúma požiadavky na mechanické a elektrické
inštalácie. Overuje návrh rozvrhnutia podlahy tak, aby bola zaistená
účinnosť a potvrdzuje prijatie a stav komponentov počas dodávky
systému. Jediný bod zodpovednosti, znižuje alebo plánuje náklady
na problémy a poskytuje väčší prehľad a kontrolu nad projektom
dátových centier.

Niektoré služby nemusia byť ponúkané vo všetkých regiónoch.
Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícke centrum.

Life is On | Schneider Electric

33

Integračné služby
Služby správy softvéru
Implementácia softvérového riešenia StruxureWare
Ponúkame pre Vaše dátové centrum širokú škálu softvérových
služieb. Software Instalation zaisťuje inštaláciu riešenia StruxureWare
podľa špecifikácií výrobcu. Software Integration zaisťuje plánovanie,
dizajn a správu projektu tak, aby integroval náš riadiaci produkt s Vašim
existujúcim softvérom alebo systémom. Software Configuration Vám
umožňuje nakonfigurovať systém tak, aby plne využíval svoje schopnosti
a pritom vyhovoval Vašim špecifickým potrebám.
Software Maintenance zaručuje, že Vaša investícia zostane aktuálna
s aktualizáciou softvéru, rovnako ako technická podpora, keď je potreba.
Software Education, dodávaný vo Vašej lokalite, Vám pomôže získať čo
najviac z Vašej investície pomocou výučby prevádzkových zručností
a osvedčených postupov. Nakoniec, keďže nie všetky výpočtové
prostredia sú rovnaké, Software Enhancement umožnuje pracovať priamo
s pracovníkmi na pozícii Senior Software Engineer, aby sme prispôsobili
náš produkt do ideálneho riešenia pre Vaše unikátne potreby.

Služba integrácie štruktúrovanej kabeláže
Návrh a inštalácia komplexného štruktúrovaného káblového systému
optimalizovaného pre Vaše požiadavky
BICSI® - certifikovaný registrovaný designer komunikačnej distribúcie
(RCDD®) navrhne štruktúrované riešenie kabeláže, ktoré bude obsahovať
zostavy APC Zero-U Data Distribution Cable spolu s najdôležitejšími
súčasťami medenej a optickej kabeláže, ktoré podporujú súčasné
a vznikajúce technológie.
Certifikovaní technici nainštalujú vodorovnú a chrbticovú kabeláž
pomocou priemyselných štandardných káblových systémov pre podporu
správneho prúdenia vzduchu v serverových skriniach. Vyhradený
projektový manažér bude koordinovať logistiku, dohliadať na montážny
tím a zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek, rozsahu práce, kódov
aplikácií a štandardov. Testovanie a označovanie systému sa uskutoční
v súlade so štandardmi TIA / EIA.

Presun dát a konfigurácia
medzi servermi, správa káblov
Presun dát s konfiguráciou, konsolidácia a optimalizácia Vášho IT
vybavenia a kabeláže, prispôsobené Vašim špecifickým potrebám
Naši skúsení inžinieri sieťovej infraštruktúry a manažéri
telekomunikačných projektov poskytnú odbornosť a zdroje potrebné
k migrácii Vašich kritických zariadení, ktoré možno namontovať
do racku, do nového riešenia. Umožnia nám pomáhať pri navrhovaní,
plánovaní a vykonaní serverovej migrácie, zaisťujú správnu inštaláciu
a označenie Vášho zariadenia pred Vami určeným kritickým termínom.
Môžeme voliteľne mapovať a sledovať Vaše existujúce sieťové káble
pred samotným presunom. Všetky Vaše zariadenia budú následne
prepojené s rovnakými portmi prepínačov na nových miestach. Osobitná
pozornosť je venovaná optimálnym dĺžkam káblov, vedeniu káblov a ich
jasnému označeniu, to všetko na zabezpečenie optimálneho prúdenia
vzduchu a umožnenia bezproblémového pridania, pohybu alebo
zmenám.
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Niektoré služby nemusia byť ponúkané vo všetkých regiónoch.
Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícke centrum.

Instalačné služby
Vzdelávanie, ako
správne pracovať
a odstraňovať
problémy s Vaším
zariadením vedie
k poklesu prestojov
a potreby podpory

Montáž a Start-UP
Služba Start-UP poskytovaná certifikovaným technikom zaisťuje
plnú továrenské záruku
Je automaticky zahrnutá pri nákupe mnohých trojfázových jednotiek UPS
značky APC. Pri ostatných trojfázových produktoch sa Start-UP dôrazne
odporúča a je vyžadovaná pre zaistenie plného pokrytia v rámci záruky
výrobcu. Certifikovaná inštalácia a uvedenie do prevádzky od Schneider
Electric zabezpečí, že Vaše zariadenie je správne a bezpečne
nakonfigurované pre optimálny výkon.
S možnosťou inštalačných balíčkov alebo individuálnych služieb
pre Start-UP a montáž si môžete vybrať služby, ktoré spĺňajú Vaše
špecifické požiadavky. Dostupná je tiež možnosť 24/7.

Elektrická, mechanická a špecifikačná inštalácia
Ďalšie inštalačné služby pre bezpečné a efektívne prevedenie Vášho
riešenia
Voľba elektrickej, mechanickej alebo špecifikačnej inštalácie Vás oslobodí
a umožní Vám sústredenie na Vašu hlavnú pracovnú činnosť, zatiaľ čo my
bezpečne a efektívne implementujeme Vaše riešenie.

Služby elektroinštalácie
• UPS kabeláž
• Elektroinštalácia generátora
• Napájacie a rozdeľovacie panely
• Napájanie na chladenie

Služby mechanickej inštalácie
• Potrubie generátora
• Chladiace potrubie
• PEX-AL-PEX potrubie
• Potrubie pre vodné chladenie
• Betónovanie vypchávky
• Stavba miestnosti napr. múru, dvere alebo svetla
• Inštalácia zvýšenej podlahy
• Technické výkresy s pečiatkou

Prispôsobená inštalácia NetBotz
Sledovanie kritických priestorov IT
Užite si flexibilitu umiestnenia kamier a okolitých senzorov tam, kde sú
najviac potrebné. Vybavte si dátové centrá, telekomunikačné miestnosti
a dôležité IT priestory bezpečnostným a okolitým monitoringom
pre aktívnejšie zmiernenie rizika Vašej doby prevádzkyschopnosti. Táto
služba môže tiež zahŕňať inštaláciu Pelco kamier, rebríkov a káblových
žľabov.

Niektoré služby nemusia byť ponúkané vo všetkých regiónoch.
Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícke centrum.
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Testovanie a školiace služby
Testovanie
Sledujte svoj výrobok v testovacom prostredí, než ho zapojíte
do kritického zaťaženia
Ponúkame testovanie na mieste, ako aj továrenskú overovaciu skúšku.
Zároveň ponúkame prispôsobiteľné testovanie, ktoré sa môže vyžadovať
pre špecifické miesta.
Továrenské overovacie skúšky zaisťujú, že je riešenie správne
nakonfigurované podľa špecifikácií a plne funkčné pred inštaláciou, čo
napomáha predchádzaniu meškania alebo neočakávaných problémov
pri spustení. Testovanie, prijatie na mieste alebo uvedenie do prevádzky
zaistí, že riešenie je plne integrované s Vašou súčasnou infraštruktúrou.

Školenia
Vybudovanie zručností a možností učenia, ktoré Vám pomôžu
efektívne obsluhovať Vaše zariadenie
Školenie je kritickým prvkom a kľúčovým katalyzátorom pre životný cyklus
akéhokoľvek kritického priestoru. Naši ocenení školitelia Vám pomôžu
získať zručnosti potrebné pre efektívne ovládanie Vášho zariadenia,
zvýšenie dostupnosti a produktivity Vašich riešení a zároveň znížia
potrebu pomoci.
Taktiež ponúkame vzdelávacie príležitosti, či už prostredníctvom siete
alebo rovno v našom školiacom stredisku, aby sme Vás informovali
o najnovších trendoch a technológiách v odbore. Máme pre Vás to
správne vzdelanie v oblasti riešení ochrany energie, chladenia a správy
softvéru.
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Služby údržby
Ponúkame celý rad služieb preventívnej údržby,
ktoré zaisťujú, že prevádzkované zariadenia
sú riadne udržiavané a v prípade potreby
bezpečne nahradené certifikovanými servisnými
odborníkmi.

Ponúkame komplexné portfólio služieb, navrhnuté na zabezpečenie
správnej starostlivosti a údržby Vašich kritických aplikácií, ktorú potrebujú
na prevádzku v optimálnych úrovniach po celú dobu. Tieto služby
predchádzajú zbytočným prestojom, čo Vám pomôže v optimalizácii
Vašich dátových centier, zatiaľ čo si šetríte peniaze, čas a bolesť hlavy.
Služby údržby zahŕňajú: Rozšírenú záruku, Preventívna údržbu,
Služby výmeny batérií, Služby vzdialeného sledovania a sú dostupné
individuálne alebo ako servisný plán prispôsobený pre Vaše unikátne
požiadavky.

Rozšírená záruka
Prináša podporu on-site, ktorú potrebujete k obnoveniu činnosti
a behu v kompatibilnom časovom rámci pre Vaše požiadavky
V súčasnom obchodnom svete, kde môže predĺženie výpadku stáť
dokonca stovky až tisíce eur stratenej produktivity je udržiavanie Vašich
systémov online kritické. V prípade problémov, technik dorazí na miesto
nasledujúci pracovný deň, aby izoloval, diagnostikoval a opravil problém
v čo najkratšom možnom čase, čím sa minimalizujú prestoje. Súčiastky,
práca a cesta je zahrnutá, takže nebudete mať žiadne neočakávané
rozpočtové výdavky.
Dostupné v možnostiach jednoročnej alebo dvojročnej predĺženej záruky.
On-Site Warranty Extension predlžuje ochranu a pokoj.

Upgrade doby odozvy
Rýchla reakcia na mieste pre firmy, kde je prevádzkyschopnosť
kritická
CPCS ponúka nasledujúci pracovný deň ako štandardnú dobu odozvy
na mieste počas záruky výrobcu, predĺženie záruky na mieste alebo
akéhokoľvek Advantage plánu servisu. V mnohých miestach je možné
tento čas odozvy upgradovať na osemhodinovú alebo dokonca
štvorhodinovú odozvu. Výhody sú zrejmé - skoršia diagnostika, rýchlejšia
oprava a skrátenie prestojov.

Preventívne služby údržby
Kontrola Vášho systému na mieste, ktorá zaistí optimálny výkon
a predchádza vzniku problémov
Napájacie a chladiace systémy obsahujú súčiastky a časti, ktoré sa
časom opotrebujú. Aby ste sa ochránili pred potenciálnymi prestojmi
a predĺžili životnosť Vašej investície, mala by byť vykonávaná pravidelná
preventívna údržba.
Táto aktívnejšia služba, vykonávaná certifikovaným technikom, zahŕňa
vizuálnu kontrolu a čistenie, okolité a elektronické kontroly a kontrolu
funkčnosti pre overenie, či systém pracuje v špičkovom výkone.
Identifikuje problémy, ktoré môžu spôsobiť budúce komplikácie.
Nápravná údržba, výmena súčiastok a bezplatné aktualizácie firmvéru sú
vykonávané podľa potreby s možnosťou upgradu na servis 24/7.
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Služby údržby
Služba údržby batérií
Plány na údržbu a výmenu batérií
UPS batérie nie sú odolné proti zlyhaniu. Preventívna údržba a výmena
batérií je zásadnou súčasťou každého programu údržby UPS, pretože
pri zlyhaní jednej batérie môže dôjsť k ohrozeniu celého systému.
CPCS ponúka rad služieb pre batérie, ktoré zaisťujú, že u batérií
dochádza k riadnemu servisu a v prípade potreby sú bezpečne
nahradené certifikovanými odborníkmi.
Naše servisné plány údržby zahŕňajú aj Službu predĺženia záruky
na mieste pre externý batériový rám, dostupné pri kúpe UPS po dobu
jedného alebo dvoch rokov a Servisný plán Advantage Ultra, ktorý je
možno zakúpiť kedykoľvek. Cena zahŕňa prácu, cestovanie a individuálnu
výmenu batérií, súčasne s každoročnou preventívnou návštevou údržby.
Oba tieto plány odstraňujú neočakávané výdavky na batérie, ktoré budú
hradené nami, v prípade poruchy.
Služba výmeny modulárnych batérií je ideálnou voľbou
pre predchádzanie nevyhnutnému zlyhaniu batérií. A navyše môže
byť prispôsobená Vašim potrebám i rozpočtu. Pokiaľ je Váš rozpočet
tesný, môžete sa rozhodnúť, že sami si vykonáte prácu, alebo
pre bezproblémovú výmenu batérií, môžete uprednostniť, aby technik
vykonal všetku prácu, vrátane ekologického spôsobu likvidácie
znehodnotených batérií.

EcoStruxureTM IT digitálne monitorovacia služba
Zvýšte odolnosť Vášho kritického vybavenia pomocou
inteligentného alarmu a vzdialenej diagnostiky
EcoStruxureTM IT je digitálna monitorovacia služba, ktorá aktívne
minimalizuje prestoje a skracuje dobu potrebnú na opravu pomocou
inteligentného alarmu, vzdialeného odstraňovania problémov
a viditeľnosťou životného cyklu Vášho zariadenia.
Mobilná aplikácia umožňuje okamžitý prístup k dátam zo živých senzorov
a chat s Vašim vlastným tímom expertov zo Schneider Electric 24/7,
poskytuje tak pokoj a rýchle riešenie problémov.
Údaje o strojoch sú základom dlhodobých prevádzkových prehľadov
a analýz zameraných na zníženie nákladov za údržbu, zasielané
prostredníctvom zabezpečeného pripojenia.

Modernizačné služby
Cenovo dostupná, preventívna výmena Vašich UPS alebo kritických
komponentov v kombinácii s konfiguráciou, ktorá vyhovuje Vašim
potrebám
S postupom starnutia Vašej kritickej infraštruktúry dochádza k vystaveniu
sa väčším rizikám neočakávaných problémov a možným prestojom
v dôsledku opotrebenia súčiastok.
Naše modernizačné služby Vám poskytnú riešenia, ktoré navýšia Vašu
dobu dostupnosti súčasne s maximalizáciou investície. Modernizačné
služby môžu prispieť k zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo
prostredníctvom upgradov a aktívnejšie výmeny súčiastok a zaistia Vám
tak pokoj, pretože viete, že Vaša starnúca infraštruktúra je chránená
a prevádzkovaná podľa špecifikácií výrobcu.
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Komplexný plán údržby batérií
Servisný plán OWE
Servis OWE sa vzťahuje na batériové
skrine a interné batérie
• K dispozícii v jednoročnej
a dvojročnej verzii, predáva sa spolu
s výrobkom (Doba reakcie zodpovedá
podmienkam UPS OWE).
• Vrátane nákladov na prácu, technickú
podporu a dopravu.
• Vrátane jednotlivých nefunkčných
batérií.
• Preventívna údržba (1) 5X8,
k dispozícii upgrade na 24/7.
• Servis OWE musí byť zakúpený
spoločne s UPS.
• Čas reakcie odpovedá
podmienkam Servisu OWE.

Aký servis batérií je vhodný práve pre Vás?
Obchodné potreby rôznych spoločností sa bezpochyby líšia.
Preto Služby pre kritické napájanie a chladenie spoločnosti
Schneider Electric ponúkajú široký rad plánov údržby batérií a aktívnych
služieb výmeny batérií.

Nespočet výhod plánov na údržbu batérií
Ako všetci vieme, je prirodzené, že batérie časom prestanú fungovať. Aj
batériové zdroje neprerušiteľného napájania (UPS) môžu zlyhať. Ak sa
batérie u trojfázových jednotiek UPS vybijú, môže našťastie napájanie
zabezpečiť záložný systém. Ale aj ten chráni Vašu dôležitú infraštruktúru
len do určitej miery. Komplexný plán údržby zahŕňajúci výmenu
nefunkčných batérií zaisťuje ich maximálnu dostupnosť a spoľahlivosť.
Tento plán Vám dáva potrebný pokoj, pretože viete, že Vaše batérie UPS
sú zaistené pre prípad zlyhania. Naši školení servisní technici môžu
okamžite zasiahnuť na mieste a batérie rýchlo vymeniť.

Prehľad komplexných servisných plánov údržby batérií
Servisný plán Advantage Ultra
Servisný plán Advantage Ultra sa vzťahuje
na batériové rámy a interné batérie
• Vrátane nákladov na prácu a dopravu.
• Vrátane jednotlivých nefunkčných
batérií.
• Preventívna údržba (1) 5X8,
k dispozícii upgrade na 24/7.
• Technická podpora.
• Servisný plán Advantage Ultra musí
byť zakúpený pre UPS predtým, než
môže byť zakúpený pre batériový
rám. Je však dostupný po celú dobu
životného cyklu servisu UPS, ak
nedôjde k zániku krytia.
• Čas reakcie odpovedá
podmienkam servisného plánu
Advantage Ultra pre UPS.

Naše plány údržby batérií zahŕňajú službu Battery Frame On-Site
Warranty Extension (OWE) a servisný plán Battery Advantage Ultra
Service Plan.
Tieto plány Vás chránia pred všetkými nečakanými výdavkami, pretože
batéria bude v prípade zlyhania plne a zo 100 % nahradená. Vzhľadom
k ponuke záložných batérií si tieto plány nemôžete nechať ujsť.
Servisný plán OWE pre batériové skrine a interné batérie sa zmluvne
uzatvára na jeden alebo dva roky a musí byť zakúpený v rovnakom čase
ako príslušný zdroj UPS. Oproti tomu servisný plán batérií Advantage
Ultra môže byť zakúpený kedykoľvek po dobu životného cyklu, ak sa
na UPS vzťahuje podobný plán údržby. Pre viac informácií kontaktujte
miestneho obchodného zástupcu zabezpečujúceho servis alebo predaj.

Vďaka našim plánom bezproblémovej
údržby batérií sú UPS batérie
APC by Schneider Electric 100%
zaistené pre prípad poruchy.

Niektoré služby nemusia byť ponúkané vo všetkých regiónoch.
Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícke centrum.
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Služba výmeny batérií
Servisný plán OWE
MBRS vrátane inštalácie
MBRS je komplexná služba výmeny
batérií pre zákazníkov so zariadeniami
APC™ by Schneider Electric
s modulárnymi batériami:
• Modulárne batérie schválené OEM.
• Práca na mieste - pre výmenu batérií.
• Preprava vybitých batérií
do schválených recyklačných stredísk.
• Ekologické odstránenie alebo
likvidácia vybitých batérií.

MBRS bez inštalácie
Riešenia pre zákazníkov, ktorí majú
záujem o batérie aj likvidáciu vybitých
batérií, ale chcú si ich sami nainštalovať:
• Modulárne batérie schválené od OEM.
• Preprava vybitých batérií
do schválených recyklačných stredísk.
• Ekologické odstránenie alebo
likvidácia vybitých batérií.

Služba výmeny batérií
V rámci služby výmeny batérií majú
zákazníci k dispozícii certifikovaného
technika, ktorý nainštaluje nové batérie
pre modernizáciu systému:
• Práca     • Cestovné

Servis baterií u UPS
On-Site
Warranty
Extension

Aktívne, komplexné riešenie, ktoré je k dispozícii
24 h denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
Väčšina batérií má životnosť od troch do piatich rokov podľa prostredia,
kde sa používajú. Akonáhle nastane čas, kedy je potrebné vymeniť všetky
batérie, máme pre Vás pripravené riešenie pre Vaše potreby.
Službu výmeny batérií vykonávajú certifikovaní terénni technici Služieb
pre kritické napájania a chladenia spoločnosti Schneider Electric.
Ide o službu s ktorou budete o niekoľko krokov napred, než dôjde
k nevyhnutnému zlyhaniu batérie.
Vďaka aktívnej výmene všetkých batérií Vám batéria vydrží dlhšie
a tým dosiahnete nižších nákladov a prestojov a pritom zabezpečíte ich
použiteľnosť. Bez tejto služby môžeme byť v pokušení vymeniť batérie
postupne, až keď sa vybijú. Týmto spôsobom sa ale nové batérie
oslabujú a spôsobujú častejšie zlyhanie.

Komplexné riešenie pre modulárne výrobky
Služba výmeny modulárnej batérie (MBRS) je služba komplexnej výmeny
celej batérie, vrátane batérií OEM, výmeny na mieste, všetkých dielov
a práce a ekologického odstránenia / likvidácie použitých batérií.
Vďaka tejto all-inclusive službe nemusíte na inštaláciu batérií vyhradiť
žiadnych pracovníkov a zamestnanci IT sa tak môžu sústrediť na svoje
hlavné povinnosti.

Služba výmeny batérií
Služby kritického napájania a chladenia spoločnosti Schneider Electric
zahŕňajú výmenu batérií certifikovaným terénnym servisným technikom.
Batérie a ich likvidácia spĺňajú špecifické požiadavky zákazníka a sú
neoddeliteľnou súčasťou poskytovanej služby.
Pre jednotlivé skrine zabezpečujeme tiež inštaláciu. Výhodou takejto
inštalácie je potvrdenie od certifikovaného technika, že jednotka bola
nainštalovaná podľa špecifikácie. U preventívnej údržby sú všetky
informácie o batérii získané počas jej skúšania vždy k dispozícii a sú
uložené v našej databáze pre spätnú kontrolu a analýzu. Máte tak
podrobné informácie o stave a životnosti Vašich batérií.

Advantage
Ultra

Výmena
batérií

Služba
inštalácie
batérií

SymmetraTM PX
Smart-UPS VT/Galaxy 3500
EPS
CometTM
Galaxy
SilconTM
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Niektoré služby nemusia byť ponúkané vo všetkých regiónoch.
Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícke centrum.

Preventívna
údržba batérií

Servisné plány Advantage
Flexibilné servisné balíčky, ktoré ponúkajú
bezproblémovú údržbu systému a zlepšujú
prevádzkovú dobu za predvídateľné náklady

Tieto balíčky poskytujú Vášmu systému starostlivosť, ktorú potrebuje, aby
pracoval čo najúčinnejšie a minimalizuje tak prestoje. Plánované balíčky
Advantage Plus, Advantage Prime a Advantage Ultra obsahujú plný
servis, ktorý zahŕňa aj technickú podporu, preventívnu údržbu, rýchlu
reakciu na mieste a vzdialené monitorovanie. Navyše môžu byť tieto
balíčky doplnené o možnosť Advantage Max, ktorá poskytuje analýzu
optimalizácie pomocou webu pre kritické napájanie, chladenie a fyzické
rozvrhnutie domén.
To znamená, že Váš systém dostane proaktívny servis, navrhnutý
na predchádzanie vzniku potencionálnych problémov, a ak je predsa
len potrebné, rýchly zásah na mieste na diagnostikovanie a odstránenie
problému.
Okrem štandardných plánov Vám môžeme pomôcť prispôsobiť balíček,
ktorý zahŕňa ďalšie služby alebo inovácie, ktoré spĺňajú Vaše špecifické
potreby, a to s jasne stanovenými nákladmi, ktoré zachytávajú rozpočet
na údržbu alebo neočakávané poplatky za služby.

Prispôsobte akýkoľvek plán Advantage
pre Vaše unikátne potreby:
• Upgrade rýchlosť zásahu na mieste na 8 alebo 4 hodiny, dostupné
v mnohých lokalitách.
• Pridajte ďalšie, preventívnu návštevu údržby pre zvýšenie Vášho
pokoja.
• Upgrade na Advantage Max k maximalizovaniu doby dostupnosti
a výkonnosti pri znížení operačných nákladov.

Popis

Advantage Plus

Advantage Prime

Advantage Ultra

Práca a cesta

Štandardné sadzby

Všetko v cene

Všetko v cene

Náhradné diely

Zvýhodnené sadzby

Zvýhodnené sadzby

Všetko v cene

Štandardná verzia

Prémiová verzia

Prémiová verzia

Technická podpora
Ročná preventívna údržba
Pomoc na mieste nasledujúci pracovný deň
Prioritný prístup k dodávateľskému reťazcu

EcoStruxureTM IT digitálny monitorovací servis
Trendovanie kapacity aktív
Kontrola stavu dátového centra

Niektoré služby nemusia byť ponúkané vo všetkých regiónoch.
Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícke centrum.

Advantage Max Option
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Konzultačné
a doplnkové služby
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Konzultačné a doplnkové služby
Prehľad služieb pre výrobkové
skupiny nn ≤ 1 kV, vn ≤ 35 kV
• Vstupné a pravidelné revízie
• Inžinierska a projekčná činnosť
• Výpočty ochrán vn
• Vzdialené monitorovanie aplikácií
• Audity osvetlenia
• Inštalačné audity

Predvolené a pravidelné revízie
Príklad kritických technologických
bodov a zistenia rizík

V súlade s odporúčaním STN 33 1500 zabezpečujeme pravidelné revízie
na zariadeniach nn a vn.

Inžinierska a projekčná činnosť
V prípade Vášho záujmu sme pripravení zabezpečiť čiastkové úpravy
Vašej inštalácie počnúc spracovaním projektovej dokumentácie a končiac
inštaláciou a uvedením zariadenia do prevádzky, vrátane vypracovania
východiskovej revíznej správy.

Výpočty ochrán vn
V rámci spracovania projektovej dokumentácie sme schopní zabezpečiť
výpočty ochrán vn, vrátane ich nastavenia a odskúšania.

Vzdialené monitorovanie aplikácií
V prípade našich riešení energetického monitoringu čiže trvalého
monitorovania siete, zabezpečujeme vzdialenú podporu Vášho systému,
okrem iného pomocou pravidelného dohľadu inštalovaných aplikácií
a vzdialeného online prístupu k týmto aplikáciám vo Vašom systéme. Tieto
služby je možné zaistiť v rámci servisu i realizácie Vášho projektu.

Spracovanie kompletného auditu osvetlenia
Zhodnotíme súčasný, jestvujúci stav osvetlenia a navrhneme opatrenia,
ktoré povedú k úsporám spotrebovanej energie za osvetlenie
pri zachovaní svetelného komfortu z hľadiska technologických potrieb
alebo hygienických noriem.

Life is On | Schneider Electric
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Konzultačné a doplnkové služby
Inštalačný audit MP4
Konzultačná služba MP4 vyhodnotí výkon Vášho elektrického zariadenia
a navrhne zlepšenie v oblasti úspor a spoľahlivosti dodávok elektrickej
energie vo Vašom podniku v 4 krokoch.

4 kroky auditu

1. Identifikácia potrieb
Požiadavky podniku na elektrickú energiu sa určujú v nadväznosti
na analýzu procesov. V spolupráci s Vašimi odborníkmi je vytvorený
model prevádzky s cieľom:
• Určiť technologické body, ktoré sú z hľadiska dodávky elektrickej
energie kritické.
• Definovať nežiadúce udalosti, ktorým treba predchádzať: výpadky
prúdu, poklesy napätia, harmonické kmity, atď.
• Presne určiť zariadenie alebo časti vedenia, ktoré tieto vysoko rizikové
udalosti v inštalácii môžu spôsobiť.
• Lokalizovať hlavné zdroje spotreby energie a stanoviť ich zaťaženie.

Príklad kritických technologických
bodov a zistenia rizík

2. Vyhodnotenie miery záťaže elektrického zariadenia
Určia sa kľúčové zariadenia s ohľadom na ich požadovaný výkon.
U každého zariadenia sú merané vlastnosti prostredia (vlhkosť,
teplota atď.) a prevádzkové podmienky (záťaž, počet zopnutí atď.).
Okrem uvedeného je vykonané aj kvalitatívne hodnotenie stavu
zariadenia.

Plánovanie

3. Analýza spoľahlivosti siete
Stanovuje mieru rizika vo vzťahu k sieťovej architektúre a jej
prevádzkovým režimom. Tento výpočet určí, akým spôsobom každé
zariadenie prispieva k pravdepodobnosti vzniku nežiaducich udalostí.
Kombinácia miery záťaže s výsledným prepočtom spoľahlivosti
umožňuje u každého zariadenia stanoviť ukazovateľ kritického stavu
a zodpovedajúci spôsob jeho údržby:
• Kritické zariadenia: prediktívna údržba, núdzové opatrenia v prípade
nehody, opatrenia vedúce k zvýšeniu výkonu.
• Veľké zariadenia: preventívna údržba, náhradné diely, štandardný
postup údržby.
• Malé zariadenia: periodická kontrola a v prípade potreby aj nápravná
údržba.

Výsledok hodnotenia záťaže

Dis_Valti1_P63
Dis_Valti2_P63
Dis_Valix_P63
Dis_ATM_P63
Dis_Filag_P63
CM_Bat1_P63
CM_Bat2_P63
IM_Arv_VN
TM_VN
Dis_TGL_VN

Výpočet
spoľahlivosti
a rizika

DisB

T_S
_Dre
v

CabBT_TGL_Lam

DisBT_N_Drev

EDF,
Dis_EDF_P63
Zz_Cab_63kV
JDB_63kV_P63
TR1_63kV
TR2_63kV
Dis_TR1_P63
JDB_5kV_P63
Cab_P63_VN
Cab_TR1_P63
JDB_5kV_VN
Cab_VN_trTIV
DisBT_geTIV
CabBT_TR1_TGL
CabBT_TR2_TGL
CabBT_TR3_TGL
...

L
_TG

m
t_La
JDBb

CabBT_TGL_Drev

Výpočet ukazovateľa
kritického stavu
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Reliability Level
Low
Medium
High

4. Vypracovanie plánov
Plán údržby
Plán obsahuje opis požadovanej údržby a jej početnosť. Je stanovený
s výhľadom na niekoľko rokov a zákazníkovi ďalej zabezpečí:
• Optimalizáciu nákladov na údržbu.
• Minimalizáciu odstávok zariadení.
• Odborné činnosti sú oddelené od bežných činností spojených
s kontrolou zariadení.

Konzultačné a doplnkové služby
Plán trvalého monitorovania siete
Monitoring, ako jedna z našich ponúkaných typov služieb uvedená
s väčšími podrobnosťami v predchádzajúcej kapitole, znižuje
pravdepodobnosť porúch a prediktívnym (predvídateľným) prístupom
dopĺňa plán údržby. Trvalým sledovaním zariadenia vyhodnocuje jeho
opotrebovanie a s predstihom pripravuje plán modernizácie. V závislosti
na umiestnení meracích bodov sleduje kvalitu spotrebúvanej aj
dodávanej elektrickej energie a indikuje možnosti úspor.
Plán definuje:
• Umiestnenie meracích bodov v inštalácii.
• Typy údajov, ktoré je potrebné zhromaždiť pre spracovanie
a archiváciu.
• Typy meracích prístrojov, ktoré je nutné použiť v závislosti na spektre
požadovaných hodnôt.
• Ďalšie veličiny, ktoré je potrebné zo základných údajov vypočítať.

Plán modernizácie
Cieľom plánu modernizácie je predvídať ukončenie životnosti
a zastarávanie zariadení a ekonomicky efektívnymi investíciami
zlepšovať výkon a spoľahlivosť inštalácie. Tento plán je obzvlášť vhodný
pre strednodobé a staršie prevádzky alebo závody, kde z najrôznejších
dôvodov nie je možné meniť dispozíciu rozvodní, alebo je ťažké, či
nehospodárne investovať do podskupín týchto zariadení ako sú napríklad
káble, rozvádzačové skrine a pod.
Plán Vám umožní:
• Označiť zariadenie na konci životnosti a dostupnosť zodpovedajúcich
náhradných dielov.
• Získať prehľad o všetkých dostupných možnostiach modernizácie.
• Technicky zdôvodniť investíciu do preventívnej modernizácie zariadení
na konci jeho životnosti.

Plán riadenia
Plán riadenia sa zameriava na organizačné stránky prevádzkovej
a údržbárskej činnosti. Podporuje a dopĺňa technické odporúčania
zavedené v rámci plánu údržby, monitorovanie a modernizáciu.
Jedným z podstatných cieľov je vytvorenie informačného systému
k podpore činnosti a riadenia, identifikácia Vášho zariadenia a história
vykonaných činností, alebo opatrenie.
Plán načrtáva opatrenia, zamerané na:
• Bezpečnosť ľudí, ktorí so zariadením pracujú, na ich odbornú
spôsobilosť a plán školení.
• Vaše servisné zmluvy s ohľadom na Vašu subdodávateľskú politiku.
• Správu náhradných dielov.

Life is On | Schneider Electric
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Odborné
školenie/vzdelávanie
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Odborné vzdelávanie je
časť riešenia pre...
Čo na to hovoria…
„Vedomosti sú veľmi dôležité,
a to najmä keď sa jedná
o zariadenie vysokého
napätia, kedy si nemôžeme
dovoliť urobiť chybu.
Zručnosti a vedomosti,
ktoré Schneider Electric
odovzdal našim pracovníkom
tu vo Wafra, napomohli
k ich bezpečnosti a zlepšili
dostupnosť našich
distribučných a prenosových
sietí.“
Chevron International
Prieskum a výroba

... spoľahlivosť a účinnosť elektrického
zariadenia a bezpečnosť členov Vášho tímu.

Riešením je odborné školenie.
Otestujte si znalosti Vašich zamestnancov a preškoľte ich pomocou:
• Školení bezpečnosti
• Školení v oblasti prevádzky a údržby
Na Vašom zariadení ... priamo pre Vašu elektroinštaláciu ...
a podľa potrieb Vašej spoločnosti ...
• e-Learning
• Riadenie kompetencií
• Praktické školenie na skutočnom zariadení

Ponuka
technických
školení

Budúcnosť
začína už dnes.
Rudolf, školiace stredisko

Modernizované
zariadenie

Nové zručnosti

Prevádzková
dokonalosť
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Využite výhody a profesionalitu
spoločnosti Schneider Electric
Politikou Schneider Electric bolo vždy poskytovať
svojim zákazníkom profesionálnu podporu
pri ich každodenných aktivitách a umožniť
im dosiahnuť prevádzkovej dokonalosti

Naše základné hodnoty
• Kvalita
• Bezpečnosť
• Profesionalita

Skúsenosti svetovej jednotky v nízkom a vysokom napätí
Schneider Electric vyrába výrobky nn a vn viac ako 50 rokov a má
viac ako milión nainštalovaných produktov a zariadení. Značka
Schneider Electric je známa po celom svete a uznávaná najnáročnejšími
zákazníkmi.

Lokálna podpora po celom svete.
Ľudia Schneider Electric sú vždy blízko Vás:

6 200
88

servisných technikov vo viac ako

krajinách

5%

z predajov je venované na výskum a vývoj

Dlhá história inovácií pre globálnu ponuku
Na základe týchto skúseností ako svetový líder, Schneider Electric
vyvinula rozsiahlu radu inovatívnych zariadení. S jedným zo svetových
lídrov, môžete tak využiť výhody plynúce z globálnych skúseností
a know-how v oblastiach elektrickej distribúcie, automatizácii, napájania
a riadenia. Všetky zariadenia uvedené v tomto prehľade boli navrhnuté
a vyrobené so začlenením výhod našich rozsiahlych skúseností.

Vyrobené ako originál
Predĺženie životnosti zariadenia retrofitom pri zachovaní ich originálneho
dizajnu.

Viac ako

71 000

ECOFIT™ v oblasti servisov / dodávaných
v rôznych obchodných segmentoch

Schneider Electric,
značka, ktorej môžete dôverovať
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Poznámky

Každý deň s Vami.
Miroslav, Juraj,
Marián, Jaroslav,
obchodné oddelenie

Life is On | Schneider Electric
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Prehľad poskytovanej servisnej podpory
Posúdenie inštalácií

Služby pre:
Fotovoltické planty
• Prehliadky, opravy (XANTREX)
• Vzdialený monitoring

• Prehliadky zariadení

• Rozvodne NN a VN, možnosť návrhu
riešenia náhrady
• Retrofity ističov NN
• Retrofity vypínačov VN a ochrán
• Ponuka náhradných dielov

• Testovanie zariadení

Testovanie zariadení

• Opravy zariadení

Zariadenia NN
• Compact, Masterpact, frekvenčné
meniče a softštartéry
• Termovízia zariadení
• Analýza sietí
• Diagnostika ochrán a spúští ističov
NN (ProSelect)

Služby pre Vás

• Modernizácia zariadení
• Nastavenie parametrov
• Zapožičanie zariadení
• Posúdenie stavu
• Návrh riešení
• Dohľad pri montáži
a funkčných skúškach
• Školenia

Hardvér - preventívna
údržba, návštevy na sites,
inžinierske služby, predaj
náhradných dielov, výmeny
a opravy, atď.

Zariadenia VN
• TRIHAL, MINERA, SM6, RM6, FBX,
SEPAM, MICOM a ďalšie
• Termovízia zariadení
• Diagnostika – ProCorona, ProDiag,
ProSepam, ProFusion
• Analýza sietí

Softvér – udržiavanie
a obnovovanie verzie,
aktualizácie Service Packov,
opravy a aktualizácie softvérov,
off-line testy, vývoj, obnova
licencií systémov a iné.

Chápeme potrebu podporovať
OEM a ich zákazníkov
a poskytnúť správne zdroje
na udržanie hladkého
fungovania strojov.

Inteligentné budovy
• Prehliadky, opravy, obnova systémov
• Monitoring, vzdialená správa
• Diagnostika porúch
Priemysel
• PLC – podpora, predaj, návrh riešení
• Monitoring
• Servopohony – Elau
• Náhradné diely

Servisné zmluvy
•
•
•
•

Typu: Standard, Elite, Plus
Predĺženie záruk
Držanie náhradných dielov
Hot Line 24/7

Vzdialená správa – voliteľné
a proaktívne sledovanie
stavu systému, vrátane
nedávnych automatických
záloh a riešenia problémov
so sieťou.

Ďalšie možnosti - flexibilita,
inovácie a plánovanie
migrácií, rozšírené návštevy
na mieste, posúdenia
životného cyklu zariadení,
tréningy a poradenstvo.
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Ako požiadať o servisnú službu?

tel. 0850 123 455
V pracovných dňoch od 7 do 17 hodiny.

Email:

sk.services@se.com

Adresa:

Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.,
Karadžičova 16
821 08 Bratislava

www.schneider-electric.sk

Ponuka
servisných
služieb

Ponuka
technických
školení

Požiadať
technickú
podporu

Novinky
na Facebooku

Sledujte nás
na YouTube
kanále

Aplikácia
mySchneider:
katalogy podpora,
dokumenty ...

Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.

SKCOM336

Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Zákaznícke centrum
Tel.: 0850 123 455 – e-mail: sk.schneider@se.com
www.schneider-electric.sk
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