
             Produkt och serviceinformation 

             -bladet 
             Gävle  2014-09-09 

 
 

 

Har ni gamla Siemens S5-system?   Är det inte dags att byta ut dem nu? 
Med vår unika ”tvåstegsraket” kan ni göra det på ett säkert sätt. 
 

Gör konverteringen S5->S7 i två steg, då ni har möjlighet 
att kontrollerat backa tillbaks om något går fel.  
 
Vår undersökning hos industrin visar att många 
är medvetna om att deras Siemens S5-system 
har gått ur tiden. System som oftast har fungerat 
bra och givit hög tillgänglighet på processen. 
 
Framtidens tillgänglighet är inte alls lika säker 
eftersom  komponenternas ålder är hög och 
tillgång av reservdelar är osäker. 
Dessutom är det system som det idag kan vara 
svårt att få servicehjälp av kompetent personal. 
 
Vi har också konstaterat att det finns en rädsla hos 
industrin att röra de fungerande system man har. 
Att riva ut ett S5-systemet, bygga in ny hårdvara och 
försöka få igång systemet igen med  en konverterad 
S7-programvara, är en ganska riskfylld operation. 
Risken är stor när man gör allt på en gång och inte 
har någon möjlighet att backa om något går fel. 

 
Men….. 
Vi har tagit fram ett nytt unikt och säkert sätt att byta/konvertera från S5 till S7. 
Hemligheten är att vi delar upp konverteringen i två steg och kan därmed i första 
steget prova vår konvertering och backa tillbaks om något går fel. 
När sedan steg 1 är utfört och systemet felfritt har varit i drift ett tag, så kan man 
lugnt planera för att i steg 2 byta den gamla S5:ans hårdvara till den nya S7-hårdvaran. 
 
Våra kompetenta systemingenjörer hjälper naturligtvis Er hela vägen genom de 
två konverteringsstegen. Utredning, planering, konfigurering, programmering, 
montering, dokumentering, idrifttagning, allt naturligtvis med garantiåtagande. 
För att genomföra det unika första steget i konverteringen krävs en speciell hårdvara. 
Denna hårdvara kostar Er inte något extra eftersom vi normalt lånar ut den under det 
första konverteringssteget. Naturligtvis finns det också möjlighet att köpa denna 
hårdvara direkt av oss. 
 
Vårt råd till Er….. 
Innan tillgängligheten sjunker i ert gamla S5-system, gör slag i saken och köp en säker 
S5->S7-konvertering av oss.  Mer säkerställd hjälp än så här kan ni knappast få. 
 
 

Kontakta oss för mer information om ”tvåstegsraketen”. 
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