Bättre beslut med
smartare mätsystem

SMARTARE MÄTNING
med Affectus Alba
Ta bättre beslut med
Affectus Alba, ett smartare
mätsystem

Alba är Affectus långsiktiga,
flexibla och generella system
för insamling, bearbetning
och presentation av olika typ
av data.
Affectus Alba är en
väletablerad plattform för
insamling av mätvärden och
har funnits på marknaden
sedan 2002 med ett gott
renommé. Alba kan skalas

från några få mätare till
tiotusentals. Insamlat data
lagras som historik och visas
även online.
Affectus Alba hanterar
mätarställningar, timvärden,
instrumentvärden mm. Data
kan presenteras flexibelt
med inbyggda
standardrapporter.

Alba är modulärt och
modernt uppbyggt med
fokus på prestanda och
presentation. Systemet
anpassas enkelt efter olika
förutsättningar och behov.
Affectus Alba levereras i tre
varianter som Cloud Service,
Enterprise Server eller
Appliance Server.
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Protokoll
IEC 1107
M-Bus
Modbus
OPC
NMEA
EDIEL
TCP/UDP
IEC 61850
…

Mätare
ABB
Schneider
Metrum
EMH
CEWE
Vaisala
Elster
Landis+Gyr
Kamstrup
…

Bearbetning
Larm
Onlinevärden
Stationsbalans
Avräkning
Prognoser
Fakturering
Laststyrning
…

Affectus Alba är ett generellt
system för insamling av data
från olika fabrikat av mätare

Med specifika eller generella
moduler kan Affectus Alba läsa
data från olika mätare, terminaler
eller andra enheter. Moduler kan
vara för standardprotokoll som
Modbus, M-Bus, IEC 61850 eller
mätarspecifika protokoll.

Bearbetning av insamlat data i
realtid med avancerade
funktioner och algoritmer

Insamlat data bearbetas och
behandlas i samma stund som
det kommer in till systemet.
Bearbetningen kan ske i
funktioner eller andra moduler
som prenumererar på
inkommande data.
Bearbetning av data kan
användas för att skicka larm eller
export till andra system. Exempel
på avancerade funktioner kan
vara glidande medelvärden,

Med Affectus Alba är det även
möjligt att läsa av mätare
distribuerat där insamling sker
lokalt i stationer och nyckeldata
skickas vidare till ett centralt
system. Detta är värdefullt vid
övervakning över stora områden
för att uppnå hög noggrannhet i
tider och spara bandbredd.
Affectus Alba hanterar all typ of
data som el, värme, tryckluft,
vatten mm, i ett enda system.

tomgångsberäkning,
graddagskorrigering mm.
Insamlat data och funktionsresultat lagras i en SQL-databas.
Affectus Alba har bland annat
stöd för MS SQL Server och
PostgreSQL.

Data presenteras som
webbaserade rapporter och
dashboards i både dator och
smartphone

Alba har ett flexibelt rapportverktyg med möjlighet att skapa
egna rapportmallar som enkelt
kan delas med andra. Det kan
vara standardrapporter i form av
grafer och tabeller men kan även
utökas med rapporter anpassade
för specifika ändamål.

För onlinedata eller snabb
åtkomst av historiska värden
används dashboards i form av
driftbilder, kartor, översikter mm,
som byggs efter önskemål.

Enkelt att integrera med andra
system

Utifrån behov kan Affectus Alba
enkelt integreras med andra
system som t.ex. SCADA-system,
affärssystem, avräkningssystem,
MatLab, ClickView etc.

Integration kan ske via filutbyte,
OPC, IEC 61850, Modbus,
MSCONS, Webservice mm.

Om Affectus

Affectus har utvecklat system för
energisektorn och industrin som
installerats runt om i värden
sedan 1994.

aktiva inom forskning och
utveckling inom energisektorn.

Integration
Import/Export
Webservices
OPC
EDI
SAP
SCADA
SQL
IEC 61850
…

Med Affectus Alba kan alla
mätare läsas av med ett enda
system som hanterar alla
mätartyper och protokoll.

Vi har ett högt tekniskt kunnande
på civilingenjörsnivå och är
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Affectus Alba används dagligen
av flera av Sveriges största
industrier och energiföretag.

info@affectus.se

