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Fremtidens hybridfærger får sikker strøm
med kraftige UPS-anlæg
Scandlines vælger kraftige og pålidelige UPS-anlæg fra Schneider Electric til nye,
miljøvenlige hybridfærger. UPS-anlæggene er godkendt til marinebrug og sikrer
forsyningen af den kritiske strøm til både nødbelysning og vitale it-systemer.
Hvis der er ét sted, hvor det kan få katastrofale følger hvis strømmen svigter,
er det på en færge. Her afhænger ikke blot nødbelysningen, men et hav af
vitale funktioner helt og holdent af strøm. Derfor var rederiet Scandlines ikke
i tvivl, da man skulle vælge UPS-anlæg til at sikre strømmen ombord på
flådens to nye flagskibe, hybridfærgerne M/F Berlin og M/F Copenhagen.
Valget faldt på fire Schneider Electric Galaxy 5500 UPS-enheder, som sikrer

den vitale strøm til nødbelysning og til færgernes it-systemer.
"Der stilles meget høje krav til alt udstyr ombord. Det skal være certificeret til
marinebrug, og det betyder selvsagt, at kvaliteten skal være i top," forklarer
projektingeniør Christian Thiemer fra Scandlines.
Han står i spidsen for el- og automationsdelen for rederiets prestigeprojekt:
En gigantisk transformation af to færger, der som topmoderne,
energibesparende hybridfærger snart fragter tusindvis af passagerer trygt og
sikkert frem og tilbage mellem Gedser og Rostock.
Prisvindende hybridsystem
Færdiggørelsen af de to færger har blandt andet betydet, at hver færge er
blevet gjort 800 tons lettere og har fået opgraderet de tekniske installationer
ombord markant. Og ikke mindst er færgerne nu udrustet med Scandlines'
prisvindende, batteridrevne hybridsystem.
Det er ganske vist ikke strøm til skibenes skruer, de fire kraftige UPS-anlæg
fra Schneider Electric skal sikre. Men det gør ikke kravene til sikker forsyning
i kritiske situationer mindre skrappe, forklarer Christian Thiemer:
"Det siger sig selv, at sikkerheden skal være helt i top på en færge.
Nødbelysningen er én ting - en anden er alle de it-systemer, der er helt
afgørende for, at skibet kan fungere. På en moderne færge er det rigtig
mange funktioner, som afhænger af et eller flere it-systemer."
Pålidelig samarbejdspartner
Helt konkret har Scandlines anskaffet to stk. Schneider Electric Galaxy 5500
UPS-anlæg på 120 kvA og yderligere to anlæg på 60 kvA, og Scandlines er
rigtigt godt tilfreds med både anlæggene og samarbejdet med Schneider
Electric:
"Det er et virkelig godt produkt til den rigtige pris, og det betyder selvfølgelig
meget. Men det er lige så vigtigt for os, at Schneider Electric er en stærk,
pålidelig samarbejdspartner, som leverer til tiden," siger Christian Thiemer.
Galaxy 5500 har en energibesparende ECO-mode, som sikrer et meget lavt
egetforbrug af strøm. Desuden er enhederne forsynet med et brugervenligt
display og adgang til alle funktioner på enhedens front. Det betyder, at

Galaxy 5500 er ideelt til installation under trange pladsforhold.
Projektingeniøren fremhæver Schneider Electrics gode service og support,
som garanterer Scandlines lynhurtig hjælp og reservedele til UPS-anlæggene,
hvis der skulle opstå behov for det:
"Hurtig service og levering er meget vigtigt. Desuden giver det os den ekstra
fordel, at vi ikke behøver binde penge i at have reservedele liggende på
lager," siger han.
Certificeret til marinebrug
Schneider Electric Galaxy 5500 UPS-anlæg er certificeret til marinebrug af
det internationalt anerkendte Lloyd's Register. Det betyder, at anlæggene er
blevet underkastet ekstremt grundige undersøgelser og tests inden Lloyd's
Register gav sit eftertragtede blå stempel.
"Kravene er virkelig skrappe, for eksempel hvad angår elektrisk støj og hvor
meget vibration, udstyret kan tåle. Vi i Schneider Electric synes selvfølgelig
selv, vi har nogle supergode produkter. Men marinecertificeringen fra en
uvildig part slår fast med syvtommersøm, at kvaliteten er i top, og at vores
produkter også kan og må bruges i meget krævende miljøer”, forklarer
salgschef Henrik Grønning, der har ansvar for UPS-anlæg i Schneider Electric
Danmark.
Den sikre og stabile forsyning af strøm på hybridfærgerne er også med til at
sikre passagerernes komfort under sejladsen. Et af Scandlines' erklærede mål
er nemlig at skabe værdi for kunderne ombord, og det gælder ikke mindst i
butikkerne. Derfor er Schneider Electrics Galaxy 5500 UPS-anlæg også med
til at sikre, at strømmen til betalingssystemerne ombord ikke svigter og lader
de købelystne kunder i stikken.
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Fakta:
UPS-anlæg på hybridfærger

•

Udskiftning og opgradering af tekniske installationer på to nye
hybridfærger til ruten mellem Gedser og Rostock

•

Løsning består af 4 stk. Schneider Electric Galaxy 5500 UPSanlæg til sikker forsyning af strøm til nødbelysning og itsystemer:

Fordele:
•
•
•
•

Sikker og stabil forsyning af strøm til 30 minutters nøddrift
Høj kvalitet til konkurrencedygtig pris
Hurtig og pålidelig levering
Intet behov for lagerbinding af reservedele

Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og automatisering.
Med en omsætning i 2014 på 25 mia. euro i ryggen betjener vores 170.000
medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til at administrere
deres energiforbrug og drift på en sikker, pålidelig, effektiv og bæredygtig måde.
Fra de mest simple el-kontakter til komplekse driftssystemer – optimerer vores
teknologi, software og tjenester den måde vores kunder styrer og automatiserer
deres forretning på. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte
brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. Hos Schneider
Electric arbejder vi konstant på at forbinde verden i intelligente løsninger, der
forvandler industrier, transformerer byer og digitaliserer forretninger.
Om Scandlines
Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark,
Tyskland og Sverige siden 1872. Under navnene Scandlines og Scandlines
Helsingør-Helsingborg markedsføres i dag tre korte færgeruter med høj kapacitet
og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. Kerneforretningen består i at levere
en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder.
Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord
på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.
Fordelt på over 90.000 afgange på 12 færger transporterede Scandlines i 2014 i
alt 14,8 millioner passagerer, 3,2 millioner personbiler, 900.000 fragtenheder og
60.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og HelsingørHelsingborg.

I 2015 indsætter Scandlines to ny færger på ruten Gedser-Rostock, der skal
erstatte M/F Kronprins Frederik og M/F Prins Joachim. De to nye færger er specielt
designet til ruten og tilbyder betydeligt mere plads, da de hver vil kunne medtage
1.300 passagerer og 460 biler eller 96 lastbiler mod den nuværende kapacitet på
977 passagerer og 210 biler eller 42 lastbiler.
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