
Unieke eigenschappen

TeSys island is een slim, digitaal en multifunctioneel load managementsysteem. 

Het is ontworpen voor het schakelen, beveiligen en beheren van motoren en andere 
elektrische belastingen tot 37kW / 80A in een elektrische stuurkast.

TeSys island helpt ongeplande stilstand of schade te voorkomen, 

zonder de noodzaak van traditionele sensoren in sommige gevallen.

Voordelen

Waarom zou u kiezen voor TeSys island?

• Verbeterde efficiëntie door snellere engineering, het elimineren van hulpbedrading
en efficiënte ingebruikname die op afstand kan worden gedaan.

• Ingebouwde algoritmen detecteren abnormale belastingen en genereren waarschuwingen alvorens de machine te stoppen.

• Het is ook mogelijk om waarschuwingen voor gepland onderhoud in te stellen.

• Dankzij voorspellende alarmen zijn gebruikers nu beter uitgerust met de status van hun toepassing en kunnen ze de juiste
acties ondernemen om uitval van de machine te voorkomen.

• De Autonome modus stelt TeSys island in staat om belastingen onafhankelijk van de PLC aan te sturen.

• TeSys island biedt energiemonitoring op niveau van de belasting.

• TeSys island kan eenvoudig worden geïntegreerd in de Schneider ElectricTM EcoStruxureTM Machine architectuur en
automatiseringsoplossingen van derden met open communicatie via veldbussen zoals EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET

en PROFIBUS.

TeSys island 

Machinebouwers, DIGITALISEER uw load 
managementsysteem en profiteer van een 
kortere engineeringtijd en lagere kosten
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Efficiënt

Maak uw machines intelligent, 

bespaar tijd en kosten met 

intuïtieve programmering en 

inbedrijfstelling met behulp van 

TeSys avatars. Vereenvoudiging 

van de software-integratie binnen 

alle grote automatiserings-

omgevingen. Montage met één  

klik op DIN-rail en geen 

hulpbedrading nodig. 

Een data provider
Detecteer problemen zoals 

starters op het einde van de 

levensduur, defecte motor, 

slechte ventilatie, omgekeerde 

bedrading of uitgeschakelde 

beveiliging. Bewaak energie op 

belastingsniveau. Gebruikers 

kunnen op afstand eenvoudig de 

gezondheidstoestand controleren, 

problemen opsporen en 

diagnosticeren en actie 

ondernemen.

Creëer nieuwe 
bedrijfsmodellen

Stel op maat gemaakte 
voorspellende onderhouds-

activiteiten voor dankzij de 

zichtbaarheid die TeSys island 

brengt op het gebruik van de 

machine, de tijd, het aantal 

handelingen, het aantal alarmen 
en uitschakelingen op fout, ... 

Krijg toegang tot uw machine op 
afstand tijdens de inbedrijf-

stelling, de bediening en het 

onderhoud. 

Verbeterde beveiliging

Profiteer van de hoogste 
cybersecurity en functionele 

veiligheidsniveaus. 

Veiligheids-IO's / schaalbaar  

met ingebouwde diagnose.

Slimmer ontwerp  
en slimmere engineering 

Technische specificaties

• Systeem bestaat uit DOL-starters &
ingangs- / uitgangsmodules.

• Het systeem beheert motoren en andere
elektrische belastingen tot 80A (AC1) of

37kW bij 66A (AC3).

• Maximaal 20 modules /

1 meter met één buskoppelaar.

• Geen mechanische afstellingen/
instellingen vereist.

• Voldoet aan internationale normen.

• Slechts 20 commerciële referenties voor
het ganse systeem, inclusief 5 standaard
motorstarters en 5 SIL-motorstarters voor

functionele veiligheidssystemen.

• Energiemonitoring op niveau
van elke belasting.

• Cyberveiligheid geïntegreerd

in het systeem (Achilles Level 2).

• TÜV-gecertificeerde Safe Stop
(Stop 0 en met bedradingscategorie
1 t/m 4, geschikt voor Pl c, d, e
(Performance Level) en SIL 1, 2 en 3
(Safety Integrity Level).

• Open connectiviteit dankzij EtherNet/IP,

Modbus TCP, PROFIBUS & PROFINET

veldbussen met een vlotte integratie in

Rockwell’s Studio 5000TM en SiemensTM

TIA portal.
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