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Inspecta fortsätter optimera pappersindustrin 

med CAPEE Action Station 
Inspecta Technology AB utför djupa och kvalificerade analyser av driftproblem i processindustrin. 

En viktig grund är att basera sin analys på verklig driftdata med data samlad från alla system. Lika 

viktigt är att snabbt kunna analysera och diskutera dessa stora data mängder explorativt – detta är 

Industrial Internet och Big Data i verkligheten idag.  

Det senaste uppdraget var analysera driftläget i kring svartlutsindunstningen. 

– Vi använde CAPEE Action Station för utvärdering av driftdata i samband med en utvärdering av en 

svartlutsindunstning. Under drift upptäcktes att en flödesmätare var fel-skalad i styrsystemet och det 

vållade en del problem innan det uppdagades och åtgärdades, säger Björn Lundgren, Senior 

Consultant på Inspecta Technology AB. 

 

Bild: Nyckeltal från produktion i CAPEE Action Station. 

 

– I efterhand, med hjälp av CAPEE Action Station, var det enkelt att verifiera och kartlägga de 

driftstörningar som uppstod och samtidigt upptäcka vart anläggningens kapacitetsgräns för just det 

flödet fanns innan driftproblem uppstod. En stor fördel med CAPEE Action Station är att man mycket 

snabbt och enkelt skapar de grafer man behöver för att illustrera de driftproblem man upptäcker och 

kan presentera dem tydligt som diskussionsunderlag, som resultat i en teknisk rapport eller som 

underlag för beslut om investeringar, sammanfattar Björn. 

– Det är roligt att se hur CAPEE Action Station blivit ett viktigt verktyg för Inspecta att lösa sina 

kunders driftproblem snabbt och säkert. Vi ser allt mer hur kombinationen av data – driftdata, 

miljödata, kvalitetsdata etc. – blir självklart för att verkligen se rätt samband i komplexa processer. 

Detta är användning av Big Data idag, och Inspecta och Capee Group är i frontlinjen, säger Peter 

Nilsson, VD på Capee Group AB.  
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För mer information kontakta:  

Peter Nilsson, VD på Capee Group AB 

Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com 

www.capeegroup.com 

 

Capee Group AB har 10 års erfarenhet av lösningar för insamling, visualisering och analys av 

produktionsdata i processindustrin, med färdiga paket för Big Data och Industrial Internet för flera 

industrigrenar. www.capeegroup.com 

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och 

utbildning. Inspecta är marknadsledande i Norden. 
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