
Videoovervågning i SCADA 
for bedre sikkerhed
Pelco-kameraer i IGSS 



Derfor er funktioner til fjernovervågning og -styring blevet af 
afgørende betydning for mange virksomheder. De leder efter 
løsninger, der kan styrke sikkerheden i hele virksomheden og 
stramme op på adgangskontrollen til bestemte områder. De 
efterspørger også muligheden for tæt overvågning af kritiske 
processer, værdifuldt udstyr og fjerne installationer. Takket 
være integrationen af Pelco-kameraer i IGSS kan alle disse 
opgaver nu udføres, og operatørerne kan se video billeder på 
deres SCADA-skærme.

Enkel og smart sikkerhed i SCADA  
Én af standardfunktionerne ved IGSS fra Schneider Electric 
er muligheden for problemfri integration med Pelco-
kameraer, og dermed bliver vores sikkerhedsløsning 
mere enkel, smart og sikker. Operatørerne får:
 
> større fleksibilitet og kontrol over sikkerheden  
 samt håndtering af virksomhedens aktiver
> hurtig registrering af hændelser, der   
 udgør en potentiel sikkerhedsrisiko 
> integration af værktøjer, der hjælper med   
 overvågning af personale og udstyr
> central visning af fjernhændelser, hvilket giver mulighed  
 for at træffe mere kvalificerede beslutninger.

En integreret løsning
Traditionelle metoder til adgangskontrol og overvågning af per-
sonale og udstyr i farlige eller sikrede områder er ofte svære at
styre, er følsomme over for menneskelige fejl og er for lang tid
om at producere kritiske oplysninger. Derfor har Schneider
Electric nu valgt at integrere video i IGSS, for bedre at kunne 
håndtere disse problemer.

En enkel, men yderst effektiv løsning, er integration af kamera/
video-overvågning på operatørernes SCADA-skærme.
Denne funktion:

I de fleste brancher er der i stigende grad fokus på sikkerheden, både når det gælder
medarbejdere og ejendom. I forsyningsvirksomheder dækker man ofte store områder 
og distributionssystemer. Medarbejdere og entreprenører kan derfor havde svært ved 
at danne sig et overblik over deres anlæg.

Endnu bedre sikkerhed

Visning af Pelco video feed i IGSS

> giver en visuel visning af udstyr og lokationer, så der kan  
 træffes bedre beslutninger.
> giver et visuelt overblik over situationen, inden der skal
 reageres på proces- eller sikkerhedshændelser
> giver en effektiv overvågning af anlægget
> hjælper med at minimere risiciene for servicepersonalet
 i potentielt farlige situationer

Fordelene ved videointegration i SCADA
> Behov for besøg på stedet begrænses til reelle
 sikkerheds-/proceshændelser, hvilket giver en optimeret
 administration af servicepersonale, lavere rejseomkostninger
 og et reduceret CO2-fodspor
> Forbedret effektivitet ved indgreb, da der opnås en mere
 informeret indsigt i problemets omfang, hvilket reducerer
 risikoen for personalet under potentielt farlige forhold
> Hurtigere responstider i nødstilfælde med kortere afbrydelser  
 i driften takket være mere detaljerede vurderinger.



Overvågning af kritisk infrastruktur

Anvendelseseksempel til vand og spildevand 
Hvis der er tale om et vandværk med flere pumpestationer,
hvor der registreres en lækage eller et andet problem, ved
en pumpestation, kan en video vise problemets omfang og
karakter mere intuitivt end bare I/O-data. Når RTU’en regi-
strerer en alarm for meget lavt niveau på en kemikalietank, og 
operatøren observerer, at dette niveaufald er unormalt, kan en 
visuel fjerninspicering klarlægge, om tanken er sprunget læk. 
Hvis den er, kan operatøren give besked til servicepersonalet, 
der kan afbryde deres aktuelle vedligeholdelsesopgave for at 
tage sig af den kritiske alarm og instruere dem i at anvende sik-
kerhedsprocedurer, når de ankommer til stedet. I dette tilfælde 
kan video gøre operatørerne opmærksomme på eventuelle 
risici på stedet inden en førstehåndsundersøgelse, så service-
personalet er bedre forberedt, når de ankommer til stedet.

Især vandværker og spildevandscentre er meget interesserede i integrerede 
sikkerhedsovervågningsfunktioner, såsom IGSS-videoovervågning. 

 Integrationen af IP-kameraer med   
 SCADA skaber et helt nyt synerginiveau 
for virksomheder, idet SCADA-data suppleres 
med visuelle oplysninger, der kan hjælpe operatø-
rerne med at vurdere sikkerhedsrisici. I hænderne 
på erfarne operatører kan denne funktion give 
en mere effektiv beslutningstagning, hurtigere 
responstider og bedre analyser efter hændelser."

Vand- og spildevandsindustrien: 
Videofeed viser problemets omfang og 

karakter mere intuitivt end bare I/O-data.
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Schneider Electric-løsningen*
Pelco er verdensførende inden for design, udvikling og
fremstilling af video- og sikkerhedssystemer til alle brancher. 
Pelco har i mange år tilbudt produkter af høj kvalitet og en ex-
ceptionel kundeservice, hvilket har gjort Pelco til den foretrukne 
produktleverandør i sikkerhedsindustrien. Pelco-kameraerne 
kan integreres, hvilket giver mulighed for at se livevideo i IGSS. 
Operatører kan også styre kameraer fra en SCADA-klient 
og dermed integrere anlægsstyring med fjernovervågning af 
sikkerheden.
 
I store anlæg får brugerne øget værdi, idet forskellige sikker-
hedsfunktioner kan integreres med processtyringssystemerne. 
En hændelse (såsom indtrængning) kan f.eks. udløse et auto-
matisk respons i form af et videofeed, der vises på en opera-
tørs arbejdsstation. Hvis nogle foruddefinerede alarmbetingel-
ser opfyldes, kan kameraerne panorere til forprogrammerede 
positioner for at vise de pågældende områder. 

Fordelene ved at bruge Pelco-kameraer i IGSS omfatter:

> muligheden for bekvemt at kunne få vist video direkte på 
 operatørernes SCADA-skærme.
> brugervenlige kontrolmuligheder, såsom panorering,  
 hældning, zoom (PTZ), lysstyrke og kontrast, gør   
 operatørens arbejde mere effektivt.
> ekstrafunktioner, såsom pop op-visning af bevægelses- 
 og indtrængningsregistrering og sammenkædning af  
 hændelser.
> videoens streamingbåndbredde (kilobytes pr. sekund)  
 kan justeres, og der kan vælges mellem flere niveauer. 
> kameraerne kan også fjernstyres fra en SCADA-klient. 
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En omkostningseffektiv 
sikkerhedsløsning

Pelco-kameraernes streaminginterface er designet, så det er 
brugervenligt og kan integreres problemfrit i eksisterende pro-
jekter med en minimal tilpasning.

Med real time-videoovervågning i IGSS får operatørerne 
livevideoer på deres skærme direkte fra IP-kameraer, der er 
placeret både lokalt og på fjerne steder.
 
Video i IGSS gør det nemmere at foretage rettidige, direkte 
situationsvurderinger. Eftersom funktionen er sammenkædet 
med procesdata, kan operatørerne vurdere "før" og "efter" 
video af en hændelse og få et bedre udgangspunkt for analyse 
og beslutningstagning. Dette ekstra beskyttelseslag kan blive en 
afgørende faktor i en løsning til sikkerheds- og procesoptimering.

Forbedret sikkerhed og styring af aktiver
Brugervenlige kontrolmuligheder, såsom panorering, hældning 
og zoom samt hændelsesbaserede visningsfunktioner, gør den 
forbedrede løsning fra Schneider Electric til et intuitivt sæt "øjne 
på stedet" for operatøren.

Vores integrerede sikkerhedsløsning kan hjælpe dig med
fjernovervågning af mange forskellige slags værdifulde aktiver.
Eftersom fleksibiliteten giver dig mulighed for at styre flere 
områder, kan du overvåge kritiske værktøjer, maskiner og 
andre elementer i takt med, at dine processer og prioriteter 
ændrer sig.

* Pelco-kameraer leveres ikke med IGSS, 
men skal købes separat.


