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DET PERFEKTA VERKTYGET FÖR DATAANALYS OCH PROCESSOPTIMERING
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Störk-Tronic utvecklar och producerar 
samtliga produkter i Stuttgart, Tyskland. 
Här har vi kombinerat kompetens och 
innovation inom elektronisk mät och 
styrteknologi i över tre decennier. Vi är 
specialister inom skräddarsydda, kund-
specifika produkter och jobbar  modulärt. 
Detta resulterar ofta i lösningar som bara 
finns hos Störk-Tronic.

Modulär design

ST-Cloud konceptet är också modulba-
serat och kan på så sätt göras helt enligt 
kundens önskemål. Tillsammans bestäms 
vilka moduler som skall ingå i varje speci-
fikt projekt. Kostnadsfaktorerna (till höger) 
avgör vad totalkostnaden blir för en 
lösning med ST-Cloud.

ST-CLOUD

Utveckling av ST-Cloud

Med denna ST-Cloud-broschyr vill vi ge dig 
en inblick i de krav och möjligheter som 
finns för att skapa en kundspecifik version 
av vår molntjänst. ST-Cloud utvecklas av 
våra ingenjörer i Tyskland och Frankrike. 
Endast servrar i Tyskland används som 
datacenter.

Kostnadsfaktorer

 x Antalet moduler
 x Datainsamlingsfrekvens
 x Storlek på datalagring
 x Komplexiteten på modulerna
 x Lagringstid för data
 x Antalet användare (konton)

ST-Cloud kan nås både från datorer och mobila enheter som smartphones eller surfplattor - när som helst och var som helst.
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Kvalitetsmålet hos Störk-Tronic är enkel: 
Felfria produkter oavsett kvantitet. Det är 
vi inte bara skyldiga alla våra kunder utan 
även attributet “Made in Germany”. Därför 
investerar vi kontinuerligt i ultramoderna 
produktionsutrustningar för en optimal 
produktionsprocess med sömlös kvalitets-
kontroll i varje led av produktionen, även 
under själva tillverkningsprocessen. Dess-
utom kan vi garantera premiumkvalitet på 
våra regulatorer genom användandet av 
högkvalitativa komponenter.

Nätverkande och kommunikationsmöj-
ligheter med ST-Bus

Alla nyare regulatorer från Störk-Tronic 
är utrustade med ST-Bus. Detta gör det 
möjligt att använda dom i nätverk med 
Commander och på så sätt kommunicera 
med den. Commandern är en gateway till 
IoT. Det är förutsättningen för ST-Cloud 
eftersom all data som registreras överförs 
via Commandern till molnet där den kan 
bearbetas vidare.

Regulatorer med 
den här symbolen 
kan nätverka med 
Commander via 
ST-Bus.

FÖRDELAR MED ALLA STÖRK-TRONICS REGULATORER
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COMMANDER

Loggning av data startar direkt efter 
idrifttagning

Commandern möjliggör fjärrunderhåll och 
fjärrstyrning av uppkopplade regulatorer. 
Man får fullständig kontroll av tempe-
ratur och data (t.ex. enligt HACCP). Upp 
till 32 regulatorer kan kopplas till varje 
Commander via ST-Bus och därmed styras 
och parametriseras direkt via pekskärmen. 
Det användarvänliga gränssnittet och den 
självförklarande, intuitiva hanteringen gör 
långa upplärningar onödiga.

Föregångare inom nätverkande

Som föregångare inom nätverkande för 
elektroniska temperaturreglersystem 
introducerade Störk-Tronic Commander 
för ett antal år sedan. Genom erfarenhet 
och kontinuerlig kommunikation med våra 
kunder har Commander blivit ständigt 
vidareutvecklad. Otaliga Commanders 
används nu världen över som ”komman-
docentraler”. Dom kännetecknas särskilt 
av sin flexibilitet. Commandern används 
idag i en mängd olika branscher som inom 
kommersiell kyla, industriell kyla, mattran-
sporter, medicin, mekanik, bakning, 
fritering och storkök.
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OLIKA VARIANTER BEROENDE PÅ KUNDENS BEHOV

ST-Studio

Programmet ST-Studio ger dig möjlighet 
att drifta, justera och parametrisera 
varje ansluten regulator via företagets 
eget nätverk eller internet. Optimerade 
parameterset kan enkelt importeras. 
ST-Studio är hela tiden i kontakt med en 
eller flera Commanders via det interna 
nätverket eller internet och alla eventuella 
störningar blir direkt synliga i programmet.

Commander 43 och Commander 70

Det finns två varianter av Commander 
med skärm tillgängliga: Commander 43 
och Commander 70. Båda kan användas 
inom olika branscher och har samma 
inställningar och “highlights”. Skill-
naden mellan dom två är skärmformatet, 
några funktioner och skärmteknologi. 
Commander 43 har en resistiv pekskärm 
medan Commander 70 har en större 
multitouch kapacitiv pekskärm.

Commander Box

Störk-Tronic erbjuder även ett kostnads-
effektivt alternativ med vår Commander 
Box. Även den kan hantera upp till 32 
anslutna regulatorer. Till skillnad från 
Commander 43 och Commander 70 har 
Commander Box ingen skärm. Istället 
använder man en webbsida, ST-Cloud, 
eller programmet ST-Studio. Där har man 
samma möjligheter att göra inställningar 
och parametrisering.
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EN TYDLIG ÖVERBLICK GER NYA MÖJLIGHETER FÖR DATAHANTERING OCH ÖVERVAKNING

Commandern har fått en ny 
“CloudConnect”-funktion som ser till att 
enheten kopplas upp mot ST-Cloud. Det 
enda som behövs är en nätverksanslut-
ning med tillgång till Internet.

När Commandern har loggat in till 
ST-Cloud kan en uppkopplad enhet, typ 
PC, surfplatta eller smartphone, få access 
med full funktionalitet.

Gruppering

Genom att gruppera och anpassa sina 
anslutna enheter i ST-Cloud kan man få en 
bra strukturerad bild av sina anläggningar, 
t.ex. efter region.

Översikt av regulatorernas status

Översikten visar tydligt och snabbt 
den aktuella statusen för alla anslutna 
Commanders och deras regulatorer (se 
bild nedan).

Felhanteringsmodulen

Om till exempel en tekniker bara vill se 
larmmeddelanden så är det möjligt att 
göra i felhanteringsmodulen. Informa-
tion kring larmen som kommentarer från 
kollegor på plats eller vad som redan är 
gjort är möjligt att se. Man kan hantera 
hela skeendet från upptäckt till lösning i 
modulen steg för steg.

Anslutnings-
status för 
ST-Cloud

Visar aktiva 
larm

Visningsalternativ

Datahantering

Fel: ingen 
anslutning 
till ST-Cloud

Fel: Ej åtgär 
dat

Fel: 
Undersök-
ning pågår

Inget felmed-
delande

Gå direkt till 
Commandern

Färgmarkeringen gör 
det enkelt att direkt 
se statusen på varje 
enhet.
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FUNKTIONERNA I ST-CLOUD ÖVERTRÄFFAR DOM I COMMANDERN OCH ST-STUDIO

Tillgänglighet till data

Störk-Tronics molntjänst ger dig den rörel-
sefriheten som du behöver idag. Du har 
tillgång till alla data via mobila enheter 
som smartphone eller surfplatta när som 
helst. Till exempel när du är ute och reser 
eller sitter i ett möte. Du kan få en korrekt 
bild av statusen på dina samtliga enheter 
oavsett var du är. Du kan få Automatiska 
larmmeddelanden eller se tillgängliga 
säkerhetskopior utan att du behöver göra 
någon konfiguration på regulatorerna 
(t.ex. via e-post eller SMS).

Central onlineadministration av valfritt 
antal system

Vår molntjänst är särskilt intressant för 
företag som har ett stort antal system som 
hanteras via olika Commanders. Antingen 
på grund av antalet anslutna regulatorer 
eller på grund av var dom är installe-
rade. Genom att lägga till nya grupper av 
regleringar är det möjligt att integrera 
och tillhandahålla data från valfritt antal 
Commanders och till och med från andra 
system.

Exempel på skärmbild
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ST-Cloud

Surfplatta

Commandern rapporterar en förän-
dring

Mobiltelefon

E-post

Lösning 
på plats

Lösning via
telefon

Visning av mätdata och automatisk generering av rapporter

Underhållsprocess och problemlösning

Olika kommunikationsmöjligheter

EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER

ST-Cloud

ST-Cloud

Commandern skickar sina data

Visualisering av mätdata och genere-
ring av en rapport

En servicetekni-
ker analyserar 
problemet

Lösning via 
fjärråtkomst
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S erv i ce tekn ikern 
byter ut enheten på 
plats

Den automatiska dataanalysen indike-
rar att en enhet har nått slutet av sin 
driftstid; ett utbyte rekommenderas

Serviceteknikern 
är informerad om 
problemen

Kontinuerlig övervakning 
av systemen

Underhållsperso-
nalen informeras 
om vad som behö-
ver göras

ST-Cloud

ST-Cloud

Hello,

device no. 15748 has 
reached the end of its 
operating time.

Please replace it 
within the next 4 
weeks.

Kind regards

Your ST-Cloud Team

Commandern 
rapporterar 
ett larm

ST-Cloud

Meddelanden 
skickas

PROAKTIVT UNDERHÅLL

Användares Erfarenhet

Identifiera problem

Förebyggande underhåll för att undvika problem

Meddelande och hantering av felmeddelanden
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Finansiella fördelar

Genom att kontinuerligt övervaka dina 
system kan du till exempel analysera och 
jämföra till- och frånslag på dina styrningar 
samt deras driftstid och temperatur. 
Genom detta är det möjligt att identifiera 
en optimeringspotential i processerna och 
se möjliga energibesparingar.

Den automatiska dataanalysen kan utvär-
deras av en servicetekniker vart som 
helst. Hen kan sedan besluta om ett 
besök på plats är nödvändigt eller om 
problemet kan lösas via telefon eller fjärr-
åtkomst. Som ett resultat kan dyra resor 
undvikas eller åtminstone reduceras.

Vid ett eventuellt larm kan betydligt snab-
bare responstider uppnås och en tillfällig 
lösning för att begränsa skadan kan 
göras genom tillfälliga fjärrmodifieringar. 
Till exempel kan kvittering av en trasig 
temperaturgivare i ett kylskåp fullt med 
varor överstyras tills en servicetekniker 
anländer med en ersättningsgivare några 
timmar senare.

Genom att importera data från andra 
system, som försäljningssiffror eller 
väder-prognoser, till molnet och analysera 
datan där kan optimeringar göras.

ST-CLOUD ERBJUDER MÅNGA FÖRDELAR
– FINANSIELLA, ORGANISATORISKA OCH SÄKERHETSMÄSSIGA

ST-Cloud sparar automatiskt all historik 
vilket gör det möjligt att spåra ändringar. 
Detta gör det möjligt att i en ansvarstvist 
bevisa exakt när ett problem inträffade 
och vem/vad som orsakat det.

Organisatoriska fördelar

För en organisation kan processer opti-
meras och automatiseras om man 
använder vår molntjänst ST-Cloud. Detta 
kan öka effektiviteten inom organisa-
tion och administration. Till exempel kan 
inlärningseffekter uppnås genom repeti-
tiva händelser. Kontinuerlig övervakning 
av alla system resulterar i rapporter och 
diagram som visualiserar lagrade data och 
ger en servicetekniker möjlighet att dra 
slutsatser från återkommande händelser.

Molntjänsten från Störk-Tronic möjliggör 
även synkron övervakning. System på helt 
skilda platser kan övervakas samtidigt.

Programuppdateringar, administration av 
recept eller möjligheten att parametri-
sera system från ett ställe kommer att ge 
mervärden för dina kunder och kommer 
alltid att ge leverantören avkastning på sin 
investering.
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Vid larm eller förslag på underhåll kan 
användare kommunicera via ST-Cloud. I 
dessa fall kan tekniker få korrekt informa-
tion på ett snabbt och enkelt sätt.

Säkerhetsrelaterade funktioner

Larmmeddelanden tjänar å ena sidan till att 
proaktivt identifiera problem och åtgärda 
defekter eller funktionsfel men även att 
säkerställa säkerheten för systemen och 
de som arbetar med dem.

Temperaturkritiska processer som olje-
nivån i en fritös övervakas kontinuerligt. 
När gränsvärdet för nivån uppnås, utlöses 
omedelbart ett larm för att förhindra 
skador på enheten eller dess omgivningar.

Hälso- och säkerhetsrisker kan minimeras 
genom att ansluta till molntjänsten. Till 
exempel en ugn som inte stängs av efter 
stängningstid skulle också kunna gene-
rera ett larm.

Standardvärden ställs in för att utlösa 
ett larm eller aktivera ett meddelande, 
till exempel en rekommendation om 
underhåll. Dessa kan anpassas individu-
ellt efter kundens önskemål. Man kan 
även få information av anslutna enheter, 
som till exempel en givare, för att detek-
tera kritiska värden, inte bara från själva 
styrenheten.

Det finns även möjligheter att tilldela 
rättigheter baserat på personer och 
enheter. Detta för att förhindra missbruk 
eller oavsiktlig radering av data

Det optimala verktyget för dataanalys 
och processoptimering

Vår försäljningsavdelning diskuterar gärna 
just din applikation och kan visa exempel 
på ett operativt molnsystem. Vänligen 
kontakta närmaste kontor för en förut-
sättningslös demonstration eller vidare 
diskussioner.
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