
Remake Electric

Með eTactica lausninni frá
ReMake Electric opnast
dyr að nýjum
möguleikum.

eTactica Harbour



eTactica – Rafmagnseftirlit

eTactica er rafmagnseftirlitskerfi:

• Sendir viðvaranir í vefpósti

• Yfirálags

• Notkunar

• Afl

• O.fl.

eTactica Hugbúnaður

• Getur stillt viðvaranir

• Greint notkun

• Séð kostnaðarskiptingu

• Prentað út skýrslur

• O.fl



eTactica Harbour: Öryggis-og Þjónustukerfi

Öryggiskerfi:

• Hafnarstarfsmenn fá viðvaranir

• Vélstjórar fá viðvaranir 

Þjónustukerfi:

• Vélstjórar virkja tengla og tengja sig sjálfir

• Vélstjórar sjá notkunina sína í rauntíma

• Vélstjórar sjá sögulega notkun

• Hafnarstarfsmenn sjá notkun útgerða í 

rauntíma

• Hafnarstarfsmenn sjá sögulega notkun



eTactica Harbour: Öryggis-og Þjónustukerfi

Tveir möguleikar:

1. Lausn með stýringu á tenglum

2. Lausn án stýringar á tenglum 

1. Lausn með stýringu á tenglum

• Vélstjórar geta virkjað tengla 

sjálfir í gegnum vef (síma, 

spjaldtölvu eða borðtölvu)

• Hafnarstarfsmenn geta virkjað 

tengla í gegnum vef (síma, 

spjaldtölvu eða borðtölvu)

• Rafmagnskostnaður skráist á 

hvert skip

2. Lausn án stýringar á tenglum

• Vélstjórar/Hafnarstarfsmenn 

skrá upplýsingar um skip þegar 

landtenging á sér stað

• Rafmagnskostnaður skráist á 

hvert skip. 



Sjálfsafgreiðslu hafnir

Mælum rafmagnsnotkun á hverjum tengli!

Hafnarstarfsmenn 

fá:

• Yfirálagsvöktun

• Aukið Rekstraröryggi

• Kostnaðarskipting

• Rauntíma-og sögulegan 

kostnað

• Minna vinnuálag vegna 

landtenginga (þurfa ekki 

að tengja skip)

Vélstjórar fá:

• Yfirálagsvöktun

• Aukið Rekstraröryggi

• Rauntíma-og 

sögulegan kostnað

• Rafmagn án þess að 

kall út mann (tengja 

sjálfir)



eTactica Harbour

Samanstendur af:

1. eTactica mælitækjum

2. WAGO stýringu (valkvæði)

3. eTactica hugbúnaði fyrir hafnarstarfsmenn

4. eTactica Harbour hugbúnaði fyrir vélstjóra 

og hafnarstarfsmenn



Hvað þarf til að setja upp eTactica Harbour?

Kerfið er einfalt og þarfalistinn stuttur:

• Nettenging

• Ethernet – Besti valkostur

• WiFi – Næst besti valkostur

• 3G/4G – Í lagi en skilar endurteknum auka kostnaði við 

vefþjónustu

• Teikningar af raflögnum

• Löggildan rafverktaka til þess að setja upp vélbúnað
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