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ABB-partners inom styrsystem
AFRY har ett stort skickligt gäng konsulter med bred 
kompetens inom ABB:s automationsplattform och 
lång erfarenhet av deras olika styrsystem. Vi är en 
fullfjädrad premiumpartner till ABB inom styrsystem, 
den högsta nivån inom ABB:s partnerprogram. Vi har 
certifierad expertis inom ABB:s automationsplattform 
och ett team med gedigen vana att jobba med ABB:s 
produkter och system inom olika projekt och industrier.

Varför AFRY?
Vi besitter den övergripande kunskapen som krävs för 
att automatisera olika typer av industrianläggningar 
eller infrastrukturprojekt. Vi levererar automations- 
projekt på både nationell och internationell nivå. 
En av våra största styrkor är att vi erbjuder bred 
kunskap inom System 800xA och där våra experter 
även är certifierade inom specifika delar av 
System 800xA.  

Våra specialister har, bland annat, kompetens inom 
systemimplementering, systemapplikation, system-
migrering, 800xA Safety High Integrity, cybersäkerhet 
samt avancerade tjänster och underhåll.

Specialisttjänster
Systemimplementation
Att implementera ett nytt System 800xA från start 
är en av våra styrkor på AFRY. Allt ifrån att bygga 
IT-infrastrukturen för servrar och controllernätverk till 
att integrera System 800xA och IT-subsystem till en 
tillförlitlig helhet med full tillgänglighet.

Systemapplikation 
Med vårt egna 800xA-bibliotek kan vi erbjuda säkra 
och effektiva lösningar för våra kunder. 
Vårt 800xA-bibliotek används i både små 
applikationer och stora implementationsprojekt. 

Systemuppgradering
Att uppgradera komplexa automationssystem till en 
modern plattform är vardag för 800xA-teamet på 
AFRY. Vi har verktygen och processerna för att göra 
detta på ett kostnadseffektivt sätt. 

Systemmigrering
AFRY har utvecklat ett verktyg för systemmigrering 
som erbjuder ett halvautomatiserat tillvägagångssätt 
att migrera gammal ABB-mjukvara in i en modern 
800xA-installation. Verktyget säkerställer ett 
högkvalitativt resultat baserat på kodutvärdering och 
kvalitetskontroller under arbetets gång. 

System Health Check
Våra certifierade experter tillhandahåller en system-
analys bestående av en omfattande utvärdering av 
kritiska områden. 

Inkluderar: 

• systemprestanda

• hårdvara

• mjukvara

• firmware

• system- och Ethernetkommunikation

• nuvarande underhållspraxis. 

Detta resulterar i att vi kan erbjuda korrigerande och 
förebyggande rekommendationer för att öka och 
förbättra systemprestanda och effektivitet. 

Välkommen att samarbeta!
Våra experter och ingenjörer står redo att hitta den 
rätta lösningen för just dig.

Vi är intresserade av att ta del av tekniska 
diskussioner och att hjälpa dig med ditt System 
800xA eller vilken annan ABB-produkt som önskas. 
Välkommen att kontakta oss om du har frågor 
gällande ABB:s automationsplattform. 
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