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Uitdagingen aangaan
met

lean automation

Editorial

Problemen

voorkomen of oplossen?

Beste lezer,
Deze vraag komen we iedere dag weer tegen. We zijn ons daar alleen vaak niet van
bewust. Veel van de problemen die we in ons werk tegenkomen, zijn eenvoudig te voorDe CO2-uitstoot per m2
moet omlaag

komen. Hoe? Door uitdagingen aan te gaan en ons daar al in een vroeg stadium op in te
stellen! Want alleen uitdagingen die u uit de weg gaat of voor u uitschuift, ontpoppen
zich vroeg of laat tot problemen. Het kost veel minder geld en moeite dit soort problemen te voorkomen dan ze op te lossen.
Treed uitdagingen met vooruitziende blik tegemoet en vertrouw niet te veel op de
vaak loze belofte 'het komt wel goed'.
Maar hoe bereiden we ons voor op levensgrote uitdagingen zoals die hieronder?

Meer automatisering
met minder geld

Energie wordt steeds duurder en de C02-regels steeds belangrijker. Nu kunnen we daar
nog op inspelen. Gelet op de demografie, het gebrek aan hulpbronnen en de strenger
wordende eisen zal er steeds meer en steeds complexer moeten worden geautomatiseerd,
terwijl het aantal middelen dat we daarvoor hebben niet groter wordt – integendeel.
Over uiterlijk tien jaar zal de leeftijdspiramide er zo uitzien dat voor iedere vakman die
in uw bedrijf met pensioen gaat, nog maar een halve gekwalificeerde technicus op de
arbeidsmarkt komt.
Dergelijke levensgrote uitdagingen groeien uit tot problemen als u niet bereid bent

Minder gekwalificeerd personeel

traditionele, ingesleten structuren, processen en denkpatronen aan een herbeoordeling
te onderwerpen – als u niet bereid bent paradigma's in twijfel te trekken. Ter visuele
inspiratie hebben we op de cover van deze Controls News de oude automatiseringspiramide op zijn kop gezet.
Het is echter niet voldoende om alleen de ingesleten, oude methoden op losse
schroeven te zetten. In plaats daarvan is een nieuwe visie nodig, met nieuwe ideeën
en nieuwe concepten. Daar komt het begrip 'lean' om de hoek kijken. De ideeën en
concepten van lean vertalen naar de automatiseringstechniek – dat is het hoofdthema
van Controls News 13.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.
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Investeren, beheren, besturen…
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De rente is en blijft laag. De focus van investeerders verschuift snel. In plaats van korte termijn resultaProzess-Ingenieur
ten, gaat het nu om rendement op de lange termijn. Liever goed en veilig rendement dan snel en
onveilig winst maken.
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Door nieuwe technologieën en lean-processen worden investeringenProzess-Ingenieur
veiliger en rendabeler. Doen wat
goed is – en daarmee vandaag al geld verdienen.
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Hoeveel extra kosten brengen design en productie van een lean automatiseringsapparaat met zich
mee? En hoeveel meerwaarde leveren deze extra kosten de beheerder/investeerder op? Twee voorbeelden uit de praktijk voor een concreet antwoord.
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Het grootste Europese researchcentrum, met meer dan 300 gebouwen, maakt een complete ommezwaai.
Van het frustrerende 'Cheap In Mind' naar 'Peace of Mind' met lean automation.
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Plannen, adviseren, calculeren…
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Lean automation = PLC+ web + IT
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Minder complexiteit, kosten en bedrijfsrisico's door een combinatie van het beste uit alle werelden.
Hoe dat kan leest u hier. Met veel referentieprojecten als bewijs voor de effectiviteit van de formule.
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Een van 's werelds grootste pompfabrikanten maakt een 'app' voor Saia PG5® Web Panels.
Generalunternehmer
Voor energiebesparende pompen en een langere levensduur. De 'PumpManager'-app van KSB
gebaseerd op de nieuwe 'programmable functional controller'-technologie van Saia PCD®.

34 km Lötschbergtunnel
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De grootste applicatie met Saia PCD®-techniek is opnieuw uitgebreid.
Generalunternehmer
De beheerders hebben oude 'Cheap In Mind'-producten laten vervangen
door Saia PCD®.

HVAC-applicaties in rekencentra
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Basisinformatie over het specifieke toepassingsprofiel voor datacenters.
Lees hoe met Saia PCD® een passend automatiserings-/meet- en regelsysteem
kan worden gerealiseerd.

Installeren, realiseren, programmeren…
Smart RIO's

Pagina 82

Master/slave is verleden tijd. Manager- en agentrelaties zijn aantoonbaar flexibeler, stabieler en
efficiënter. Deze betere 'relatie' is in Saia PCD® systemen geïmplementeerd.
Technische achtergronden en twee interessante Smart RIO-applicaties in tunnels.

Roadmaps voor Saia PCD®-productlijnen
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Controllers, web-HMI's en energiemeters – hoe heeft het SBC portfolio zich de laatste jaren ontwikkeld
en in welke richting zal het zich verder ontwikkelen? Nieuwe producten en mogelijkheden voor u. 

Communicatie in automatisering – 'Gaat niet' bestaat niet!
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Dat is ons motto voor Saia PCD® systemen in onroerend goed. In dit artikel maakt u kennis
met nieuwe communicatiemodules voor Dali, BACnet MST-P en M-Bus en ziet u hoe wij met
nieuwe producten de 'Peace Of Mind' voor de gebruiker maximaliseren. 

Saia PG5® Web Editor versie 8
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De nieuwe softwaretool voor web-HMI/web-SCADA. Onze webeditor in een compleet nieuw jasje. Het
doel hierbij was een editor die sneller, eenvoudiger en efficiënter is.

HYP

SIN

COS

TAN

PI

1/X

X2

X

INHOUD

Focus: Nieuwe categorie systemen combineert sterke punten

Coverstory: Lean automation

Het verhaal achter lean

2

Coverstory: Lean automation | Definitie

Lean automation

3

De invoering van lean in de productie leidt tot een significante stijging
van productiviteit, flexibiliteit en snelheid. Bovendien worden stress en
belasting binnen het bedrijf gereduceerd.
Coverstory: Lean automation | Processen

Lean = maximale waarde en efficiëntie i.p.v. minimale koopprijs 5
Bij lean productie is elke medewerker cruciaal voor het creëren van
toegevoegde waarde. Deze wordt namelijk als sleutelelement gezien,
en niet enkel als kostenfactor.

De keten voor toegevoegde waarde 

10

Toegevoegde waarde genereren vereist veel meer dan enkel een
eenmalige aanschaf en levering.
Coverstory: Lean automation | Techniek

Lean techniek = PLC +web + IT

28

Waarom een nieuwe categorie systemen? Het doel van lean
automation is zonder extra kosten en met minder vakpersoneel twee
keer zoveel automatisering te realiseren.

Lean is een van de drie idealen waar wij ons met hart en ziel
voor inzetten.

Coverstory: Lean automation | Structuur

Van Saia PCD® naar SBC functie-PCD 

Focus: Beheerniveau voor lean automation

Management/beheerniveau met Saia PCD®
'Gaat niet' bestaat niet!

33

Met Saia PCD®-automatiseringsstations kan het beheerniveau volledig
naar wens worden vormgegeven. Alles wat voor de klant zinvol is, is
mogelijk: van kleine tot grote decentrale installaties.
Focus: Kosten/baten van lean techniek voor de beheerder

Kosten-batenafweging

36

Dit artikel laat zien welke extra kosten bij de fabrikant ontstaan – en
welke extra baten de gebruiker heeft – als automatiseringssystemen
consequent op lange levenscycli worden ingericht.
Focus: SBC S-Engineering = lean engineering

12

Deze 'magische' formule verenigt het beste uit alle werelden in elk
automatiseringssysteem.

De weg naar automatiseringsoplossingen:
eenvoudig, veilig en altijd open

40

S-Engineering beschrijft de basiskenmerken en -methoden voor de
snelle en betrouwbare implementatie van efficiënte automatiseringsoplossingen met de hard- en softwareproducten van SBC.
Focus: S-Energy als basis voor aantrekkelijke service

Coverstory: Lean automation | Producten

Lean producten: voorbeelden

18

De weg naar 'lean': persoonlijke ervaringen met lean 

42

Automatiseringsprofessionals krijgen te maken met een nieuw
werkterrein. De druk om het energiegebruik drastisch te verlagen wordt
steeds sterker. De gebeurtenissen in Fukushima hebben mede
bijgedragen aan deze ontwikkeling.

Het doel dat met lean automation wordt nagestreefd is ambitieus:
'zonder meerkosten twee keer zoveel automatisering met de helft
van het gekwalificeerde personeel'.
Coverstory: Ervaringen met lean

Service met S-Energy
Energie-efficiëntie verhogen én geld verdienen

21

Hoe heeft de auteur zijn weg naar lean ervaren? Wat waren de
bevindingen van Saia Burgess Controls bij deze verandering en welke
resultaten en perspectieven komen daaruit voort?
Coverstory: CVP leidt niet tot lean | Gastbijdrage

Kaizen in lean bedrijf 24
'Radicaal democratisch' innovatieproces, gevolgd door een
consequente implementatie van standaarden.

Referentieprojecten

12 interessante projecten in de kijker

46

Lean automatiseringstechniek in de praktijk.
Referentieprojecten: 34 km Lötschberg-basistunnel

Van 'niet lean' naar 'lean'

50

Twee jaar na de opening implementeerde spoorwegonderneming
BLS het project 'Nieuwe tunnelbesturingstechniek'. Dit gebeurde om
fouten uit de beginfase te corrigeren.

Focus: SBC en het gemak van efficiëntie voor iedereen

Referentieprojecten: Energie-efficiëntie bij toeleverancier in China

Weersta de verleiding van de aanschaf van een alles omvattende
softwareoplossing.

Energiebeheer in industriële omgeving – met slimme ideeën lukt het
Johnson Electric de energiebehoefte te verlagen. Hoge investeringskosten? Geenszins!


Lean energiemonitoring en controlmanagement: Voor
verantwoord en winstgevend werken aan energie-efficiëntie26

SBC S-Energy-techniek in zware Chinese industriële omgeving 54

Referentieprojecten: Frankfurts terminal A-Plus met Saia PCD®

Beheerders van grote gebouwen kiezen voor Saia PCD®
Referentieprojecten: Europees researchcentrum CERN gooit het roer om

'Peace of Mind' bij CERN in Genève

56
57

Met het 'Peace of Mind'-concept zet CERN in op volledige onafhankelijkheid. Voor automatisering in het belang van de gebruiker.
Referentieprojecten: Monitoring- en controlnetwerk van een grote stad

Energieregistratie in Zürich

60

IMMO (onroerendgoedbeheer in Zürich) beheert ruim 1600 gebouwen,
waarvan er maar liefst 200 zijn uitgerust met energieregistratieapparatuur van Saia Burgess Controls! 
Referentieprojecten: Overzicht projectenlijst wereldwijd

Projecten 2009–2010–2011

61

OEM: Klantspecifieke Saia PCD® systemen

Golfsolderen met Saia PCD®: lean soldeermachines

62

HVAC- en energietechniek in één systeem

Feedback

76

Klanten van Saia Burgess Controls zich uit over hun positieve
ervaringen met SBC. Bekijk de video's met de gesprekken.	
Partnerships: Competentie en efficiëntie van gebruikers verder ontwikkelen

Nieuw SBC opleidingscentrum

78

Getting started, getting better on Controls!
Partnerships: Kwaliteit van automatisering definiëren en waarborgen

79

Het aanbestedings- en auditsysteem is nu ontwikkeld, getest en
volledig in bedrijf. Nu volgt verspreiding en overdracht aan neutrale
organisaties.

Lean automation met Smart-RIO's

82

Voor een hoger niveau in de automatisering tegen minder kosten is
een andere koers nodig. Bijvoorbeeld Smart-RIO's; iets heel anders
dan weer het zoveelste ethernet remote-I/O-systeem.
Technologie: Apple bedienings- en beheerapparatuur voor de automatisering

iPad en iPod in de automatisering
Hip en modern – voor alledaagse realiteit
66

Saia Burgess Controls in duurzame samenwerking met toonaangevende Europese verwarmingsfabrikant.

86

Vijf jaar geleden waren smartphones en tablets iets voor hippe
jongeren en gadgetfreaks. Intussen heeft ook de industrie Apple
ontdekt.
Technologie: iPods en iPads

Mobiele bediening vergaderzalen: webtechniek en iPad

Partnerships: Interactieve forums gebouwautomatisering

Voor de derde keer sinds 2010: driedaags internationaal forum over gebouwenautomatisering
68
Samen werken aan bewustzijn, transparantie en ontwikkeling.
Samen werken aan partnership, transparantie en innovatie.

88

Functies terugbrengen tot de essentie - meer gemak en tijd voor
beheerders en klanten. Hotel Holiday Inn doet het al.

Technologie: Hoe minder kabels hoe beter

Partnerships: Samenwerkingsverbanden met klanten

Samenwerking levert actie en resultaat! 

Partnerships: Leren van de ervaringen van anderen

64

ERSA GmbH is Europa's grootste producent van soldeermachines. In
het derde jaar van onze samenwerking wordt alweer de derde
generatie van deze machines met Saia PCD® uitgerust.
OEM: Vaillant Group baanbrekend in warmtekrachtkoppeling

75

Hoe zorgt Saia Burgess Controls hier voor?

Technologie: Lean bij Remote I/O's praktisch geïmplementeerd

OEM-klanten willen een gevoel van zekerheid = 'Peace of Mind'.
OEM: Innovaties met ERSA-soldeermachines

Lean automation door goede afstemming
van de toegevoegde-waardeketen

'Peace of Mind'-garantielabel

Sterke punten en functies.

Peace of Mind (POM) ook bij klantspecifieke besturingsen regelsystemen

Partnerships: Technologiemeetings

69

Voor een goede samenwerking is meer nodig dan economisch gewin
op korte termijn.

Energie en gegevens op één lijn met SBC S-Link 

Het beste voor efficiëntie van gebouwen

Technologie: Toepassing van SNMP in de automatisering

Awards voor Saia Burgess Controls en Saia PCD® om trots op te zijn!

Een lean automation systeem past zich aan bij bestaande bedrijfsmiddelen en gebruikers. Dat vereist wel uitwisseling van gegevens
zonder merkgebonden hard- en software.

Saia Burgess Controls en Saia PCD® opnieuw bekroond op het
gebied van gebouwefficiëntie!
73

90

In de voertuigbouw worden stroomkabels ook voor gegevensoverdracht gebruikt. SBC S-Link maakt nog meer toepassingen mogelijk.

AutomationServer: succesvol concept uitgebreid

92

Producten: Succesvolle generatiewisseling op automatiseringsniveau

Producten: DDC-Suite – softwarebibliotheek voor gebouwenautomatisering

Nieuwe generatie Saia PCD® controllers: Volledig
compatibel met het verleden, klaar voor de toekomst

96

Gold 10 jaar geleden nog de basisvergelijking
Saia PCD® = PLC, vandaag de dag is de formule voor alle controllers
Saia PCD® = PLC + (web + IT).

10 jaar SBC S-Web:
paradigma verschuift naar lean automation

99

Hoe hebben technologie, toepassingsgebieden en productportfolio van de web-based bediening en visualisatie zich ontwikkeld en
wat is de volgende stap?
Producten: touchpanels

103

Saia PCD® Webpanels beschikken over een slim montagesysteem,
zodat ze door iedereen gemonteerd kunnen worden.

Producten: touchpanels

Nieuwe producten en perspectieven

116

Een modulair ontwerp in combinatie met een groot
aantal functieblokken en sjablonen in de vorm van kant-en-klare
installaties vereenvoudigen de programmering aanzienlijk.
Producten: Innovatie bij toepassing van BACnet

Producten: Web-HMI's hebben de automatiseringswereld veroverd

Lean-concept ook in montage

Uitbreiding van Saia PG5® DDC Suite naar versie 2.5

104

SBC BACnet-monitor: voor 'Peace of Mind' bij planning en
beheer van omvangrijke BACnet-netwerken
119
De BACnet-monitor betekent een totale verandering van de manier
waarop een BACnet GA-systeem bij oplevering en in lopend bedrijf
wordt gecontroleerd. De analyseresultaten worden overzichtelijk
weergegeven en zijn zonder speciale vakkennis te bewerken. (…)
Producten: Nieuwe PCD7L79xN-ruimteregelaar voor 'perfect fit'-automatisering

Meer energie-efficiëntie zonder comfortverlies

122

Minder gekwalificeerd personeel, minder CO2-uitstoot en lagere
bedrijfskosten. Wat heeft dit te maken met ruimteregeling? Wat
betekent lean in het kader van ruimteautomatisering?

Het portfolio van Saia PCD® webpanels wordt verder uitgebouwd
met grotere en kleinere displayafmetingen.

Technische support: HVAC-applicaties in rekencentra

Producten: Saia PCD® Energiemeters – van 0 naar 250.000

In rekencentra is technisch gezien alles op te lossen met Saia PCD®. Het
grote obstakel is onzekerheid, omdat de vereiste kennis vaak ontbreekt.
Met dit artikel hopen we een en ander te kunnen verduidelijken.

Energie is het goud van het derde millennium

106

Een succesverhaal gebaseerd op kwaliteit en innovatie
Producten: Communicatie in de automatisering – 'Gaat niet' bestaat niet!

Nieuwe Saia PCD® interfacemodule: grenzeloos
communiceren en werken met alle gangbare standaarden 108
Alle communicatiestandaarden op alle apparaatseries altijd veilig en
flexibel gebruiken; dat is het uitgangspunt voor lean automation.

Saia PCD® in rekencentra 

Technische support: Nieuw opleidingscentrum in de fabriek

SBC opleidingscentrum M&R-techniek praktisch,
concreet en begrijpelijk
Technische support: Lean engineering met Saia PG5®

Efficiënte programmeermethoden

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien we hoe programmaonderdelen met verschillende methoden worden hergebruikt.

Producten: Aanbevelingen voor het veldniveau

Saia PCD® veldniveau: verschillende technologieën
integreren – voorwaarde voor lean automation

110

Voorwaarde voor lean automation is de flexibele en probleemloze
integratie van I/O-componenten in automatiseringsstations.

124

Technische support: Direct en altijd antwoord

FAQ Manager op www.sbc-support.com

126
129

132

Wordt al intensief gebruikt, maar is nog niet bij iedereen bekend.

Producten: SCADA-software voor installatie-optimalisatie – zonder licentiekosten!

Saia Visi.Plus

112

Met Saia Visi.Plus kan een discipline- en gebouwoverkoepelend
beheerniveau tot stand worden gebracht. Het past perfect in de
lean wereld van Saia PCD® automatisering. Voor de optimalisatie van
objecten is het zonder licentiekosten beschikbaar.
Producten: Nieuwe Web Editor voor web-HMI/web-SCADA

Saia PG5® Web Editor versie 8

114

Webpagina's maken voor visualisatie. Kennis van Java of HTML
is niet vereist. In 2004 lanceerden we de eerste Saia PG5® WebEditor.

Lean effect voor de klantlogistiek

'Lean Logistics' bij Saia Burgess Controls: hoge prestatie
en betrouwbaarheid bij levering aan onze klanten
134
De grootschalige invoering van slanke processen binnen onze
productie heeft de afgelopen twee jaar tot veel positieve resultaten
geleid. De volgende stap is de implementatie van het lean principe
in de commerciële klantenservice (…)
Jaarverslag voor onze stakeholders

Jaarverslag Director of Finance & Administration 

135

Evenals voorgaande jaren was ook 2011 een goed jaar voor ons bedrijf.

There is hardly anything in the world that
some man cannot
make a little worse and
sell a little cheaper.

(…)

John Ruskin
1819–1900
meer over persoon en citaat op pagina 5
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Coverstory: Lean automation

Het verhaal achter lean
Lean is een van de drie idealen waar wij ons met hart en ziel voor inzetten.
Dit komt tot uitdrukking in de manier waarop wij met onze omgeving omgaan,
hoe wij onze producten ontwerpen en de functies die ze bieden.
Bij lean wordt dit ook in onze productie zichtbaar.
Auteur: Jürgen Lauber

 
De lean cultuur
komt uit Japan

Controls News 11:
Openheid, alleen algemeen
geldende en niet-propriëtaire
standaarden

 
De stamvader van lean en
een van zijn standaardwerken

Controls News 12:
Controls News 13:
Kwaliteit van automatiseringsoplossingen.
Lean automation
Waarborgmerk 'Peace Of Mind'

In Controls News 11 en 12 zijn twee basisconcepten al
uitgebreid aan bod gekomen. In deze uitgave van
Controls News leggen we u uit waarom we zo toegewijd
zijn aan lean en beschrijven we de rol van lean in de
automatisering. Hoewel dit niets revolutionairs is, houdt
het wel een radicaal andere benaderingswijze van automatisering en meet- en regeltechniek in.

tot wereldspeler in de auto-industrie.
De consument herkent de lean bedrijfscultuur van
Toyota aan de grote betrouwbaarheid en lage servicekosten van de producten. Het wordt allemaal net
een beetje 'eenvoudiger' en 'veiliger' gemaakt dan
ergens anders. Voor de investeerder betekent lean
winstcijfers die beduidend hoger liggen dan bij de
beste West-Europese fabrikanten.

De oorsprong van lean – Japan na de oorlog

 
Het ideale leesvoer
over de concepten en
effecten van lean

Na de Tweede Wereldoorlog was Japan net als Duitsland geruïneerd. Het land kreeg echter geen geld
uit het Marshallplan (Amerikaans programma voor
economische wederopbouw). Bovendien had Japan
nogminder eigen bodemschatten dan Duitsland. Uit
deze naoorlogse noodsituatie, vol levensgrote uitdagingen, ontstond de lean benadering.
Het kapitaal van Japan bestond slechts uit handen en
hoofden. Gezien de van oudsher nauwe en langdurige
relatie tussen werknemers en werkgevers, zochten Japanse ondernemers consequenter en vasthoudender
dan elders naar manieren om medewerkers duurzaam
productiever in te zetten. Tot op heden is inkrimping
van personeel in Japan het laatste wat men zou doen
in economisch slechte tijden. In West-Europa staat
rationalisatie voorop, met forse investeringen in
automatisering en machines. Of men gaat over tot de
afbouw van industrie, zoals in de VS, en verplaatst de
productie naar het buitenland.

Toyota: grondlegger en modelvoorbeeld van lean


Het doel van lean:
prestatie zonder hectiek
en stress

 SBC

Onder leiding van Taiichi Ohno heeft Toyota methoden
en concepten ontwikkeld, geperfectioneerd en verspreid
die we nu als 'lean' kennen. Taiichi Ohno kan dan ook
als 'Mister Lean' worden beschouwd. Het is zijn verdienste dat Toyota na de oorlog van textielmachinebouwer
en contractproducent van General Motors is uitgegroeid
Controls News 13

Waarin komt de lean cultuur van Toyota tot
uitdrukking?
De lean cultuur laat zich vooral aflezen aan de keuze
van productielocaties bij uitbreiding in het buitenland.
Toyota ging bewust naar plaatsen waar nog geen 'oude'
automobielcultuur bestond en weinig 'gekwalificeerd'
personeel was. In de VS was men er van overtuigd dat
auto's alleen onder de rook van Detroit konden worden gebouwd. Toyota stichtte als eerste productievestigingen in de zuidelijke staten.
Door de geniale eenvoud van lean productie zijn er
nauwelijks schaarse specialisten nodig en minder dure
vakmensen. Verkeerde ervaringen en 'niet leane' handelswijzen zijn eerder hinderlijk dan nuttig. De lean
cultuur van Toyota komt ook tot uiting in het welzijn en
gedrag van de werknemers van Toyota. Ze zijn gezonder en vitaler en staan positiever tegenover elkaar en de
onderneming. Dat is wat Jeffrey K. Liker constateert in
zijn bestseller 'The Toyota Way'. Daarin geeft hij aan zeer
onder de indruk te zijn van de gezondheid, vitaliteit en
motivatie die zelfs 'oude' Toyota-medewerkers aan de
dag leggen in vergelijking met de 'uitgeputte en gestreste' managers van andere automobielondernemingen. Het verbaasde hem dat er bij Toyota ook veel minder
geklaagd en op elkaar gescholden wordt.

Coverstory: Lean automation | Definitie

Lean automation
De invoering van lean in de productie leidt tot een significante
stijging van productiviteit, flexibiliteit en snelheid.
Bovendien worden stress en belasting binnen het bedrijf
gereduceerd. Uit dit positieve effect voor de productie komt
het symbool voor lean automation voort.
Auteur: Jürgen Lauber
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Lean automation – hoe werkt dat?
De methoden en concepten zijn in wezen heel eenvoudig; ze doen alleen een beroep op het
gezond verstand. Er komen geen toverformules of ingewikkelde trucs bij kijken. De implementatie
is echter wel moeilijk. Veel lean methoden en concepten druisen immers in tegen de gangbare praktijk,
ingesleten gewoonten en oude denkpatronen. Voor een beter begrip volgen hieronder enkele
voorbeelden uit de lean productie:

1. De werknemer is de spil rond de toegevoegde
waarde. Alles daaromheen (R&D, IT, logistiek) is erop
gericht de toegevoegde waarde en kwaliteit van de
werknemer te optimaliseren. De werknemer is niet
louter kostenfactor of oorzaak van alles wat niet
goed draait of niet op elkaar is afgestemd. In lean
bepalen productiemedewerkers juist hoe de
productie er uit moet zien en mogen zij deze zelf
inrichten. Een gruwel voor iedere traditionele productiechef! In de automatiseringstechniek heet dit
'bottom up' in plaats van 'top down'.


De beheerder heeft dagelijks
contact met gebruikers en alle
installaties. Zijn belangen
moeten al in de planningsfase
het centrale referentiepunt zijn.

V
 oor lean automation vervangt u 'werknemer' door
'beheerder, gebruiker'. De beheerder/gebruiker hoort
de centrale figuur van de automatisering te zijn. De
beheerder van een installatie of gebouw staat centraal
en neemt beslissingen. Het tegenovergestelde dus van
de huidige praktijk.
2. Lean vereist dat we afstappen van batchproductie
en grote seriegrootten. Waar we naartoe moeten,
is productie in 'one piece flow' (enkelstuksproductie) en een continue 'gedwongen' afwisseling van
producttypes.
W
 at automatisering betreft, betekent dit niet langer
denken in mammoetprojecten. De focus komt nu te
liggen op periodieke verbeteringen, optimalisering en
uitbreidingen in overzichtelijke stappen.


One Piece Flow
i.p.v. batchproductie:
een reeks kleinere
overzichtelijke projecten
in plaats van alles in één
keer.

Heinz Hirschi,
affinitas ag
Duurzame ondernemingsontwikkeling
door lean, ook in
de automatisering

 SBC

3. Het absolute doel is de synchronisatie van productiecycli. Fluctuaties in de vraag worden, als het niet anders
kan, opgevangen met buffermagazijnen. In tegenstelling tot de traditionele benadering wordt hier bewust
een voorraad opgebouwd. Dat gaat in tegen het
huidige commerciële streven om de magazijn
-voorraden te verkleinen.
 Bij automatiseringsprojecten uitgaande van de traditionele benadering en commerciële doeleinden, worden opdrachten vaak gegund aan de 'goedkoopste'. Bezuinigen,
bezuinigen en nog eens bezuinigen, koste wat het kost.
Bij lean automation wordt dit paradigma doorbroken. De
keuze gaat voor de oplossing die in een lopend bedrijf als
beste en meest kosteneffectief werkt.
4. Lean principes worden consequent toegepast. Ook
wanneer ze ogenschijnlijk niet meteen rendabel zijn
of direct geld opleveren. Men is niet langer uit op
kortetermijneffecten en de kortste weg tegen elke prijs.
In plaats daarvan neemt men 'omwegen' op de koop
toe. Het resultaat is verrassend positief en stukken
duurzamer.
 Voor automatisering betekent dit dat het verbruik van
hulpbronnen in kaart wordt gebracht en transparant
wordt gemaakt. Ook wanneer dit geen direct meetbare
aantrekkelijke 'return on investment' (ROI) oplevert. Het
is simpelweg zinvol om inzicht te krijgen in het verbruik
van hulpbronnen. Net zo belangrijk is het om consequent
vast te houden aan technische standaardeisen (dat zijn
geen fabrikantstandaarden!) voor alle projecten, juist ook
in situaties waarin een andere aanpak ook zou werken en
goedkoper in aanschaf zou zijn.


Tegenwoordig bepalen aanbieders met winstkansen op korte
termijn de weg die beheerders en eigenaars bewandelen; een weg
bezaaid met risico's en dure valkuilen. Lean automation slaat een
nieuwe weg in – niet eenvoudiger, maar absoluut beter.

Controls News 13
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Lean = maximale waarde en maximale
efficiëntie in plaats van minimale koopprijs
Bij lean productie wordt de medewerker als sleutelelement van de toegevoegde
waarde gezien en niet alleen als kostenfactor. Het primaire doel is met de beschikbare
hulpbronnen de maximale toegevoegde waarde en kwaliteit te bereiken. Hetzelfde
geldt voor lean automation. Dit betekent echter dat men de ingesleten gedragspatronen moet opgeven en bereid moet zijn de huidige realiteit onder ogen te zien en
tegen het licht te houden.
Auteur: Jürgen Lauber

 H
et negeren van proces- en denkfouten bij
automatiseringsprojecten. Iedereen weet het, maar…

I

'Cheap in Mind' – goedkoop is duurkoop
Automatiseringsoplossingen voor vastgoedobjecten zijn complexe en uiterst individuele
systemen, die aan voortdurende innovatiedruk
onderhevig zijn. Deze systemen laten zich niet
in kg of mm precies beschrijven en controleren.
Bij aanbestedingen worden automatiseringsopdrachten echter gegund alsof het goederen
zijn op de beurs van Chicago. De goedkoopste
krijgt de opdracht. Waar dat toe leidt, is al vaak
beschreven. Bijvoorbeeld door John Ruskin,
een Engelse schrijver en sociaal hervormer
(1819–1900).

Er is bijna niets op de wereld dat iemand niet een beetje
slechter kan maken en een beetje goedkoper kan verkopen. Mensen die bij aanschaf alleen op de prijs afgaan,
zijn de legitieme prooi van deze kwalijke praktijken.
Het is onverstandig om te veel te betalen, maar het
is erger om te weinig te betalen. Wanneer u te veel
betaalt, verliest u een beetje geld. Meer niet. Wanneer
u te weinig betaalt, verliest u soms alles, omdat dat wat
u gekocht hebt niet aan de verwachtingen voldoet.
De wet van de economie verbiedt het weinig te betalen
en veel te krijgen.
Als u met de laagste aanbieder in zee gaat, doet u er
verstandig aan iets opzij te leggen voor het risico dat u
loopt. En wanneer u dat doet, hebt u ook genoeg geld
om iets beters te betalen.

»

»

Deze uitspraak van John Ruskin is in hoge mate van toepassing op vastgoedprojecten. Dat ligt enerzijds aan de
hoge levenscycluskosten ten opzichte van de aanschafkosten en anderzijds aan de specifieke spreiding van de
verantwoordelijkheid.
Bij de ontwikkeling van vastgoed zijn soms enorm veel
belangengroepen betrokken. Naast de weergegeven
personen kunnen ook investeerders en 'projectontwik-


Bij de gunning van opdrachten
worden complexe automatiseringsoplossingen voor
vastgoedobjecten verhandeld
als goederen (varkensbuiken,
tarwe, koper) op de goederenbeurzen van deze wereld.

kelaars' betrokken zijn. Tekenend voor het proces is dat
beheerders te laat of helemaal niet bij de zaak betrokken worden. Vaak weet men bij de planning nog niet
wie de beheerders zijn. Ook is het kenmerkend dat de
adviseur zich na de oplevering zo snel mogelijk uit de
voeten maakt, aangezien elk extra uur zijn opdracht
minder rendabel maakt. Veel adviseurs winnen hun opdrachten door 'gunning aan de goedkoopste'. Doen ze
meer dan nodig, dan zijn ze zakelijk snel uitgespeeld.

Project

plannen realiseren

beheren

Eigenaar
Adviseur/arch.

niet meer bij betrokken
Inkoper/
aannemer
Beheerder

niet bij betrokken

Technicus

Verkeerde stand van zaken:
 
Negatieve gevolgen: de slachtoffers van 'goedkope planning'
en 'goedkope gunning'

De machtige inkoper die alles aan de 'goedkoopste'
gunt, is alleen verantwoordelijk voor het investeringsbedrag tot aan de oplevering. Na de definitieve afrekening verdwijnt hij uit het 'leven' van het nieuwe object.
Bij de automatisering van gebouwen doet de inkoper
hetzelfde als bij standaardbouwwerkzaamheden: hij
houdt het investeringsbedrag zo laag mogelijk. Daar
is hij voor opgeleid en daar wordt hij voor betaald. Wat
daarbij volledig buiten beschouwing wordt gelaten, is
de hefboomwerking van de meet- en regeltechniek en
automatiseringtechniek, die van invloed is op de exploitatiekosten en de lopende personeelskosten.
Afhankelijk van het type gebouw, bedragen de bouwkosten slechts12–15% van de totale levenscycluskosten.
De totale meet-, regel- en automatiseringstechniek
komt op 1 tot 3% van de bouwkosten van een gebouw.
De potentiële besparing door 'gunning aan de goedkoopste' is dus uiterst klein. De gevolgen en het risico
voor het bedrijf zijn echter enorm.
Controls News 13


John Ruskin 1819–1900
Socioloog; beschreef de
economische onzinnigheid
van 'Cheap In Mind' die in
het bijzonder voor complexe
goederen en diensten geldt
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Levenscycluskosten

I

Gebruiker
Beheerder

zwarte lijn:
Kostenontwikkeling bij
'Cheap In Mind'planning en -gunning

Effect van
goedkoopste planning en realisatie

Eigenaar

Besparing door goedkoopste planning

groene lijn:
Kostenontwikkeling bij
'Peace Of Mind'planning en -gunning

plannen

realiseren

beheren

 Gevolgen voor de beheerder en eigenaar als planning en realisatie aan de 'goedkoopste' worden gegund:
de bedrijfskosten worden hoger en er zijn veel dure vervolgprojecten. In Groot Brittannië heet dat 'penny wise, pound foolish'.

II

Realiteitszin –
de eerste stap van stress naar lean

Bij automatisering van infrastructuurprojecten gaan
betrokkenen uit van de ideale situatie. Terwijl iedereen
weet dat de situatie in de praktijk juist verre van ideaal
is.
In het ideale geval weet de opdrachtgever wat de
vereisten voor de latere exploitatie zijn en kan hij
deze voor de volle 100 % duidelijk maken aan de
adviseur. De adviseur begrijpt precies wat de opdrachtgever bedoelt en kan een volledige specificatie
uitwerken. Deze specificatie wordt vervolgens door
dienstverleners en aannemers ook precies zo in praktijk
gebracht. Zo krijgt de beheerder wat hij nodig heeft.
Wishful thinking als basis voor de huidige processen/normen:

Adviseur begrijpt
alles en kan een
volledige
specificatie geven

Integrator/
aannemer
voert precies uit
wat gewenst is

Ideale
functies
voor beheerder/
gebruiker

Start project
1,5 tot 3 jaar later

Discrepantie
werkelijk/
norm

Opdrachtgever weet wat
het bedrijf nodig heeft
en kan dat duidelijk
communiceren

De realiteit, die permanent verdrongen en genegeerd wordt:

Opdrachtgever heeft
slechts globaal idee
van eisen; kan deze
niet formuleren,
heeft geen tijd

Adviseur heeft
onduidelijke
richtlijnen, heeft
kostendruk en
schuwt risico

Integrator/aannemer minimaliseert
kosten en prestatie.
Huidige kosten omlaag, latere serviceopbrengst hoog

Opgeleverde installatie
maakt basisbedrijf mogelijk. Gebruikers kunnen
hun intrek nemen

In werkelijkheid gaat het echter eerder zo: de opdrachtgever is in de planningsfase nog niet volledig op de
hoogte van de bedrijfsvereisten. Wat hij weet, communiceert hij ten dele. De adviseur begrijpt niet alles wat
gecommuniceerd wordt en kan binnen het budget en
de beschikbare tijd niet alle details specificeren en
documenteren. Na gunning aan de aannemer/installatiebouwer of integrator wordt een en ander tegen minimale kosten uitgevoerd. De opleveringsdatum komt
steeds dichterbij en niemand wil de zwarte piet toegespeeld krijgen. Zolang er geen sprake is van fatale gebreken, wordt het object dus opgeleverd, ondanks de
 SBC
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discrepantie tussen geïnstalleerde en benodigde techniek. De beheerder moet zich dan maar schikken naar de
realiteit die uiteindelijk uit dit proces voortkomt. Die realiteit tekent zich niet alleen af in de vorm van onzekerheden tijdens de bouwfase, maar ook in bevindingen tijdens de exploitatiefase, nieuwe gebruikerseisen en
wettelijke richtlijnen, die vereisen dat de technische installaties in het vastgoed flexibel kunnen worden aangepast.
Lean betekent dat men ervan uitgaat dat veel belangrijke
eisen van tevoren nu eenmaal niet duidelijk definieerbaar zijn en dat alleen voortdurende verandering zeker
is. Dat hoort bij het lean bewustzijn. Het aanpassingsvermogen van de automatisering strookt ook met de
doelstelling van maximale toegevoegde waarde. Deze is
alleen haalbaar als de gebruiker/beheerder een systeem
heeft dat volledig op zijn behoeften is afgestemd. Geen
enkele kant-en-klare standaardoplossing in de gebouwenautomatisering komt daaraan tegemoet. Tijdens de
realisatie en de exploitatie zijn altijd aanpassingen nodig.
Deze aanpassingen moeten er ook voor zorgen dat de
resultaten van planning en aanbesteding tijdens de exploitatie los van elkaar kunnen worden gecorrigeerd. Het
is 'niet lean' om een gangbare praktijk omver te willen
werpen en de ideale wereld van de integrale totaalplanning af te kondigen. Lean is de realiteit accepteren en
daarop inspelen.
Ook dat is kenmerkend voor lean productie. Als er bij
'niet leane' productie fouten worden gemaakt, zoekt
men de oplossing in extra scholing of vraagt men beter personeel. Bij lean productie gaat men ervan uit dat
mensen altijd fouten maken en wordt de mogelijkheden
om fouten te maken via procesontwerp en productieproces systematisch geminimaliseerd. Bij lean automation
streven we naar 'perfect fit'-automatisering, een automatisering dus die perfect aansluit bij de mensen en eisen
uit de praktijk. Het betekent niet dat we tevreden moeten
zijn met 'good fit'-automatisering en het betekent dat we
'basic fit'-automatisering achter ons moeten laten.

Automatiseringsoplossing

Automatiseringsoplossing

Automatiseringsoplossing

Basic Fit

Good fit

Perfect fit
15–20
jaar

Af
fabriek
Gestelde eisen
bedrijf

Gestelde eisen
bedrijf

Gestelde eisen
bedrijf
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De panels waren op alle soorten ruimteautomatisering
ingesteld en zaten boordevol snufjes en trucjes. Deze
overkill aan mogelijkheden en het feit dat de bedieningsschermen niet de daadwerkelijke ruimte weergaven,
leidden bij de gebruikers tot fouten en frustratie.
Dit druist in tegen de principes van lean automation: de
gebruikers moesten moeite doen om het abstracte en
complexe karakter van het standaardpanel te leren
bedienen. Bij lean automation brengt men het panel in de
toestand 'perfect fit'. Wat wordt weergegeven, is de ruimte
waarin men zich bevindt en de daarin beschikbare techniek. Het panel laat alleen de functies zien die de spreker
tijdens de conferentie nodig heeft.
Inmiddels is de stap naar 'perfect fit' gezet. Lees hier
wat de manager van het conferentiecentrum daarover te
zeggen heeft en hoe de stap naar lean technisch gestalte
kreeg: uitgebreide beschrijving op pagina 88.

Met lean automation is in het conferentie 
centrum nu 'perfect fit' bereikt: elke browser en
elk mobiel apparaat (hier iPad) kan nu als bedieningsstation worden gebruikt. De ruimtes worden
exact weergegeven en de gebruikers krijgen alleen
te zien wat ze nodig hebben.

– Optimaliseren –
III Standaardiseren
Aanpassen
Als men de optimalisatiefase als een standaard onderdeel van een project gaat beschouwen, is de eerste stap
op weg naar lean automatisering gezet. De beheerder
krijgt bij de oplevering geen 'kant-en-klaar in beton gegoten' oplossing, maar iets dat nog fouten kan bevatten
en naar behoefte moet worden vormgegeven.
De volgende mentale stap is dat men zich instelt op
een permanente aanpassing. Niets staat voor altijd vast,
alles moet op elk moment zonder grote risico's en kosten te veranderen zijn. Om een 'good fit' te garanderen
en tegen acceptabele kosten een 'perfect fit', is het goed
de lean filosofie ook in de automatisering te gebruiken.

–
IV Toegevoegde-waardeketen
stabiel en integraal
Optimaliseren bij lean heeft altijd betrekking op de hele
keten - van de toegevoegde waarde door de leverancier
tot de toegevoegde waarde bij de klant. Optimaliseren
bij slechts een van de schakels in de keten is suboptimaal en niet duurzaam.
Dit inzicht heeft zich vanuit Japan, de oorsprong van de
lean benadering, over de hele wereld verspreid. Met de
mix van hoogste kwaliteit tegen laagste kosten heeft
Toyota de hele automobielindustrie tot lean 'gedwongen' en een einde gemaakt aan de opportunistische
overstap naar andere leveranciers.

plannen

jkPraktoirbeeld
vo

Een voorbeeld van de weg naar een 'perfect fit' technische inrichting conferentiecentrum
'Holiday Inn' in Westside Center Bern
Kort na de oplevering moesten alle beeldschermen
veranderd en opnieuw gemonteerd worden. Door oververhitting vertoonden ze te vaak kuren. De schermen
waren aan de wand bevestigd en de oververhitting had
waarschijnlijk met de muurisolatie te maken. In het
eerste half jaar na de oplevering werd de betrouwbaarheid geoptimaliseerd. Technisch gezien was nu het
niveau 'good fit' bereikt. Het werkte. De beheerder had
nu een systeem dat in technisch opzicht voldeed.
In de eerste twee bedrijfsjaren was hij echter tegen
veel stress en hoge personeelskosten opgelopen
vanwege de 'dertien in een dozijn bedieningspanels' in
de conferentieruimtes. De gebruikers van de conferentieruimtes konden niet uit de voeten met de standaardbedieningsmenu's.

7

 Y
vonne Oberföll, hoofd
conferentiecentrum Holiday Inn
Westside, met 'basic fit'-automatiseringsapparatuur:
Standaardschermen – zonder
scholing niet bruikbaar.

realiseren

beheren

optimaliseren

 In de groene fase is alles bewust ingesteld op leren en corrigeren.

plannen

realiseren

beheren

optimaliseren

 E
xploitatiefase met groen kader: aanpassingen voor 'perfect fit' in de hele levenscyclus, wat er ook
gebeurt. De basis daarvoor moet al bij de planning en gunning worden gelegd.

Leverancier

Mijn bedrijf

Klanten

Optimalisering bij lean
 Alleen een totaalbenadering leidt tot grote en duurzame efficiëntiewinst.

Controls News 13
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Bij de 'Cheap In Mind'-gunning van automatiseringstechniek wordt de opdrachtnemer 'kredietverstrekker'
met woekerrentes gedurende
de gehele levenscyclus.

Coverstory: Lean automation | Processen
Voor de automatisering van vastgoed en exploitatie zou
u alleen met 'leveranciers' in zee moeten gaan met wie
u 'goed bekend' bent en die qua vakgebied en locatie zo
dicht mogelijk bij uw bedrijf liggen. De bedrijven moeten een goede onderlinge verstandhouding hebben.
Men moet simpelweg bij elkaar passen.
Bij automatiseringsoplossingen moeten opportunistische 'eenmalige relaties' net zo goed vermeden worden
als cruciale, levenslange afhankelijkheden. Net als voor
intermenselijk contact geldt: vertrouwdheid en langdurige samenwerking vormen de beste basis voor relaties.
Dat is natuurlijk strijdig met gunning aan de goedkoopste. Wie wil zich nu altijd door de goedkoopste arts laten
behandelen of zich door de goedkoopste kapper laten
knippen? Volgens de speltheorie zijn eenmalige relaties
voordelig voor degene die 'vals speelt'. Geen goed uitgangspunt om echt plezier te hebben in het leven!

Wat zijn de bottlenecks voor lean automation?
Wat staat lean automation volledig in de weg?
'No go!'
Wat is bij gebouwenautomatisering nu een concreet bewijs voor de filosofische uitspraak van John Ruskin, die
we hierboven geciteerd hebben in het kader van 'Cheap
in Mind'? Wat maakt de optimalisering richting 'good fit'
duur en de stap naar 'perfect fit' praktisch onmogelijk?
Het meest overtuigende antwoord op deze vragen
vinden we rond het onderwerp software. Het is een
onzichtbaar product en het staat ver van de belevingswereld van de 'bouwwereld'. In het eenvoudigste geval
komt de 'applicatiesoftware' van het gebouwenautomatiseringssysteem bij 'Cheap in Mind'-gunning en
-realisatie simpelweg niet in het bezit van de vastgoedeigenaar. Men betaalt minder en krijgt dan onzichtbaar
ook minder. Het duurt alleen een tijd voordat de klant
dat merkt. Pas in de optimalisatie- en exploitatiefase
krijgt men de rekening en de problemen gepresenteerd – en die zijn enorm. In het slechtste geval is de
oorspronkelijke 'solution provider' al ter ziele en kan de
beheerder niets meer veranderen. Elk klein defect wordt
dan een enorm project.

In een ander geval wordt de applicatiesoftware van
het gebouwenautomatiseringssysteem wel meegeleverd en correct geïnstalleerd; de fabrikant van
het automatiseringssysteem heeft echter zo'n slim
licentiebeleid voor de softwaretools (engineering/
programmering) dat hij bij elke optimalisering en aanpassing meeverdient. Aangezien optimalisering en aanpassing op weg naar 'good fit' of 'perfect fit' absoluut
noodzakelijk zijn, krijgt hij uiteindelijk het geld dat hij
bij de gunning zei te kunnen besparen!
Daarmee worden de door John Ruskin genoemde regels van de kapitalistische economie bevestigd. Iedere
marktdeelnemer speelt zijn spel. Niemand breekt de
regels. Op zich staan deze financiële aspecten de lean
automation niet in de weg.
Als de investeerder de opdracht aan de goedkoopste
aanbieder gunt, bespaart hij op aanloopkosten. De aanbieder met voldoende financiële middelen subsidieert
de eerste uitrusting en is de facto mede-investeerder in
het vastgoed. Hij heeft daarmee ook het morele recht
aan de levenscyclus mee te verdienen. De levenscycluskosten voorzien hem van een mooi rendement op zijn
initiële investering.
Om dit rendement te maximaliseren en zijn risico te minimaliseren, zal hij er echter voor zorgen dat het goedkoopst mogelijke materiaal wordt ingebouwd en dat de
afleveringstoestand 'basic fit' zo goedkoop mogelijk is.
Goedkoop materiaal gaat echter snel kapot en de dedicated controller is niet uitbreidbaar of serieus programmeerbaar. Voor de aanbieder een dubbel positief effect.
Nog een goed uitgangspunt voor een hoger rendement
is de definitie van 'basic fit'. Deze wordt via de aanbesteding door de planner bepaald. Omdat bij 'Cheap in
Mind' ook geen geld voor de planning van meet- en
regeltechniek en automatisering uitgegeven wordt,
kan een economisch duurzaam werkende adviseur volgens de wet van het kapitalisme ook geen passende
oplossing leveren. Het zijn vervolgens de grote fabrikanten van automatiseringstechniek die de adviseur
hier te hulp schieten. Zij geven het planningswerk zo
vorm dat in de aanbesteding een van hun vele standaard systeemconfiguraties wordt opgenomen. Dergelijke systemen kunnen in de bouwfase snel worden
geïnstalleerd en geïmplementeerd, wat kosten bespaart.
Hoe meer deze afwijken van de 'perfect fit' voor de werkelijke behoefte, hoe hoger de latere inkomsten tijdens
de levenscyclus.

Zo draait 'Cheap in Mind' bij de initiële investering elke aanzet tot lean automation de nek
om

COMPACTLY


Dedicated controllers
of compacte besturingen
= op één doel gericht.
Niets voor lean automation!
Functioneren perfect
voor de fabrikant, maar
niet voor de beheerder!

 SBC
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Goedkoop materiaal veroorzaakt na verloop van tijd
storingen en zorgt voor onderbrekingen. Dit staat de
continuïteit van de toegevoegde-waardestroom in de
weg en is 'niet lean'.
Onder goedkoop materiaal vallen ook dedicated
systemen, omdat daarmee elke optimalisering en aanpassing een groot project wordt. Lean vraagt om kleine
projecten en implementatie ter plaatse.
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De afhankelijkheid van OEM'ers bij software voor automatiseringssystemen leidt tot enorme vertragingen
bij optimalisering en noodzakelijke aanpassingen.
Grote externe bedrijven beginnen niet graag aan kleine
projecten. Hun bedrijfsstructuur is er niet op ingesteld
en er is geen geld mee te verdienen. Veel kleine verbeteringen blijven daardoor liggen. Daarmee gaat de kern
van lean verloren.

Pictures/Logo
© CERN

CERN Genève heeft in 2010 de stap naar lean automation gezet
 

P.S. Een van de meest prominente voorbeelden van bovengenoemd proces is het researchcentrum CERN bij Genève.
Daar heeft men inmiddels aan de noodrem getrokken en de processen volledig veranderd. Op pagina 57 leest u meer over dit project.

Aanbeveling:
Nieuwe processen voor lean automation:
wie biedt de grootste competentie en de
hoogste efficiëntie?
'Cheap in Mind' staat lean automation steevast in de
weg. Daarom is het van belang 'Cheap in Mind' bij de
planning en gunning te vervangen door iets dat voor
alle betrokkenen acceptabel is. In de eerste plaats moet
voor het hele vastgoedtraject een soort 'werknorm'
worden ingevoerd voor de automatisering van infrastructuren (zoals HVAC). Deze norm moet in alle gevallen en in alle projecten worden nageleefd.
Alle planningswerkzaamheden worden volgens deze
norm uitgevoerd. Dat maakt het makkelijker voor de
adviseur en voorkomt 'extern aangestuurde' standaardplanningen van grote fabrikanten.
Deze norm moet het uitgangspunt zijn voor de gunning
van alle opdrachten. Als integraal onderdeel van de
eindinspectie voert een onafhankelijk controlebureau
ter plaatse een audit uit naar de naleving van de 'vastgoednormen'. Voor deze inspectie zijn enkele steekproeven voldoende – zoals dat ook in lean productie
het geval is.
Deze 'eindtesten' op de naleving van de als gunningsvoorwaarde opgenomen 'vastgoednormen' zijn
absoluut noodzakelijk. Alleen zo wordt de inkoper/
opdrachtgever van de initiële investering en het uitvoerende bedrijf voldoende gemotiveerd om de 'Cheap in
Mind'-weg te verlaten en nieuwe vastgoednormen te
implementeren.
De toestand 'basic fit' van het automatiseringssysteem
is door de 'vastgoednorm' zo gedefinieerd dat er op
elk moment in de levenscyclus ruimte is voor een eenvoudige en voordelige optimalisering en aanpassing.
Dankzij de vastgoednorm kan de latere beheerder er op
vertrouwen dat in elk project rekening wordt gehouden
met zijn belangen, zonder dat hij bij elke stap betrokken
hoeft te zijn.
Bij aanbestedingen is de vraag niet langer 'Wie krijgt
een systeem tegen de laagste initiële investering door
de eindinspectie?'. Voor het eerst luidt de vraag: 'Wie is
gedurende de hele serviceperiode de meest efficiënte
en competente automatiseringsaanbieder op de markt?'
Zo hoort concurrentie er uit te zien.
Er zijn twee goede uitgangspunten voor de standaardisatie in gebouwenautomatisering.

Project

plannen

realiseren

beheren

buiten beschouwing
Beheerder

uit de zorgen
Inkoper/
aannemer
 Voor:
'Cheap In Mind'-gunning zonder bindende vastgoednormen voor
de automatisering

Project

plannen

realiseren

beheren

Beheerder

Uitvoering wordt gecontroleerd
Inkoper/
aannemer
 Na:
'Peace in mind'-gunning met bindende vastgoednormen voor de
automatisering. Gedurende het hele vastgoedtraject wordt bij alle
projecten verplicht rekening gehouden met de belangen van de
beheerder.

De organisatie van alle openbare opdrachtgevers in
Duitsland heeft een norm opgesteld voor gebouwenautomatisering en BACnet, die goed en eenvoudig is
toe te passen. U vindt de tekst in het Duits en Engels op
www.amev-online.de.
Nog eenvoudiger is het de aanbestedingsteksten van
het kwaliteitslabel 'Peace of Mind' te gebruiken. Een
gestandaardiseerde inspectie en evaluatie van de implementatie door externe controleurs, zoals TÜV SÜD,
behoren tot de mogelijkheden.
Zie voor meer informatie en praktijkvoorbeelden:
www.pom-automation.com
Controls News 13
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Coverstory: Lean automation | Structuur

De keten voor toegevoegde waarde
Automatiseringssystemen die toegevoegde waarde leveren,
functioneren alleen in een keten van bedrijven die goed op elkaar zijn aangesloten.
Elke schakel in die keten moet bovendien instaan voor een lange levensduur. Daardoor
zijn de automatiseringssystemen geen pure gebruiksgoederen of commodities.

Auteur: Jürgen Lauber


Stabiele keten: ja,
maar niet voor altijd aan
elkaar vast!

De keten die toegevoegde waarde levert en tegelijk
open en flexibel is, heeft alleen 'open' schakels. Een
dergelijke keten kan echter niet 'lean' zijn. Ontbreken
duidelijke richtlijnen en controles voor technische vastgoednormen, dan kan iedereen aanhaken en wordt de
opdracht aan de goedkoopste serviceverlener of fabrikant gegund.


Een open schakel in de
toegevoegde-waardeketen:
maakt flexibel, maar is niet
betrouwbaar.

 Z
org voor stevige en
duurzame, maar ook los te
koppelen verbindingen
in uw toegevoegdewaardeketen.

Beheerders of eigenaars haken dan simpelweg
ergens in het traject aan of worden op een bepaald punt ingeschakeld. Als in die keten alles
aan het toeval wordt overgelaten, is het in extreme gevallen zelfs mogelijk dat de keten
maar uit één schakel bestaat. De beheerder
hangt dan aan de haak van één enkele aanbieder. Of een grote, logge onderneming haakt
aan met een 'vette' keten, die zo zwaar is dat hij
alles naar beneden trekt.

 SBC

Elke keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. Prestatievermogen en efficiëntie van alle voorgaande schakels
in de keten bepalen uiteindelijk het eigen prestatievermogen. Gebreken en zwakke punten in voorafgaande
schakels moeten dan in de eigen omgeving worden
gecompenseerd. Als schakels niet bij elkaar passen,
wordt de keten te zwaar of instabiel. Voor lean automationstructuren is het daarom belangrijk heel goed
naar de totale keten waarin de toegevoegde waarde
ontstaat te kijken. Bij aanbestedingen komen alleen
gekwalificeerde en bekende leveranciers in aanmerking
die bij de eigen onderneming passen. Als de bedrijven
in de voorgaande schakels ook lean zijn, is de kans het
grootst de hele keten lean te krijgen. Belangrijk is ook
dat afzonderlijke schakels in de keten stevig en duurzaam zijn. Aangezien taken en eisen net als het bedrijf
zelf veranderen, moeten deze verbindingen echter niet
aan elkaar gelast, maar indien nodig ook los te koppelen zijn.
De technische basis die daarvoor nodig is, komt
aan bod in het hoofdstuk 'Lean techniek'. Het
beste is uitsluitend met producten te werken die
binnen een vaste, stabiele en toch los te koppelen keten
worden verkocht. De Saia PCD® is zo'n product.

Controls News 13


Dikke, 'niet-leane' ketens hangen vaak aan
een 'slanke' interface. Het 'dikke einde' trekt
dan alles naar beneden…

Coverstory: Lean automation | Structuur
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 W
ereldwijd hebben ruim 600
gecertificeerde systeemintegratoren de stap gezet van
een lean systeem naar een
lean automation-oplossing.
Zij vinden altijd een passende partner, waarmee zij een
verbintenis kunnen aangaan,
maar die ze indien nodig ook
weer kunnen loslaten.

Lean structurering van de automatiseringspiramide
Beheerniveau

Beheerniveau
Automatiseringsniveau
Veldniveau

Volledig geïntegreerde
automatisering: kant-en-klare, 'in
beton gegoten
oplossingen'.

Bij gebruik van merkgebonden
technologieën zijn de ketens
waarin de toegevoegde waarde
wordt gecreëerd niet anders in te
richten of los te koppelen. 'Volledig
geïntegreerde, kant-en-klare' automatiseringsoplossingen kunnen alleen tegen enorme kosten worden
aangepast en geoptimaliseerd.
De grote aanbieders in de automatisering overladen adviseurs graag
met standaardoplossingen, die
vervolgens in de aanbestedingen
te vinden zijn. Deze standaardoplossingen zijn als 'black box' geprefabriceerd en in de engineering
-tool opgenomen. Omdat het
steeds om dezelfde configuratie
gaat, kan de standaardoplossing
voordelig worden aangeboden en
uitgevoerd. Een strategie die ideaal
is voor de aanbieder.

Automatiseringsniveau
Veldniveau

Zo ziet het plaatje eruit als verschillende
fabrikanten met 'volledig geïntegreerde automatisering' of merkgebonden techniek hun producten in het
project toepassen. Een allegaartje van op zich staande,
gesloten werelden.

Duidelijke structuren
volledig transparant en open
in alle richtingen.

Na de oplevering van het project komt het in
de levenscyclus vroeg of laat tot veranderingen. Deze brengen meestal veel werk met
zich mee en zijn dan ook duur. Waarom? Het
'volledig geïntegreerde systeem' is een starre
oplossing die niet op aanpassingen is
ingesteld. Bovendien wil de leverancier in de
loop van de levenscyclus de misgelopen
marge uit de initiële gunning met duur
betaalde extra opdrachten terugverdienen.
Het probleem wordt nog erger als men in de
loop van de tijd apparatuur van verschillende
fabrikanten heeft toegepast. Het resultaat is
een wirwar die nauwelijks nog is te overzien.
Beheerders en eigenaars raken gefrustreerd
en ervaren het beheer als duur en problematisch. Zij zullen de investeringen op dat vlak
dan ook tot een minimum willen terugbrengen.

Lean automation ziet er heel anders uit dan de
klassieke piramide van automatiseringsniveaus.
Binnenin is er openheid tussen alle producten,
fabrikanten en systemen. Ook automatisering van
kantoor, service en ERP is volledig transparant
en toegankelijk. Door maximale modulariteit van
hardware, software en functionaliteit zijn optimalisering en aanpassingen altijd mogelijk. Zo hoort
lean automation in vastgoed er uit te zien. Voor
black boxes en volledig geïntegreerde oplossingen is hier dus geen ruimte.
Elk onderdeel, elk product en elke functie is technisch transparant, aanpasbaar en modulair. Elke
afzonderlijke module is gebaseerd op dezelfde
bekende en wereldwijd geldende standaarden
zonder enige merkgebonden component. De
beheer- en besturingssoftware is eveneens
open. Deze software kan door een willekeurige
fabrikant worden geleverd en indien nodig door
andere software worden vervangen.
Wat zich technisch gezien achter de ideale structuur van lean automation afspeelt en hoe dat in
de praktijk uitziet, leest u in het volgende hoofdstuk: 'Lean techniek'.
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Coverstory: Lean automation | Techniek

Lean techniek = PLC +web + IT
Deze 'magische' formule verenigt het beste uit alle werelden in elk automatiseringsapparaat. Deze worden daardoor functioneel krachtiger en beter. De automatiseringssystemen waarin deze apparaten zijn opgenomen worden op hun beurt slanker en
lichter, oftewel: lean.
Auteur: Jürgen Lauber
Een automatiseringssysteem staat of valt met de
apparaten die erin zijn opgenomen. Die apparaten
zijn alleen een goede, stabiele basis voor lean automation als er een op lean gericht technisch concept aan
ten grondslag ligt. Alleen dan kan het volledige automatiserings-, meet- en regelsysteem van een project
ook echt 'lean' worden uitgevoerd. Het lean ideaal
(met de helft aan gekwalificeerd personeel twee keer
zoveel automatisering zonder extra kosten) is alleen
haalbaar met lean automatiseringstechniek. Dit zullen
we aan de hand van een praktijkvoorbeeld toelichten.
Bij de automatisering van een vastgoedproject moeten
de afzonderlijke apparaten, machines, installatieonderdelen en gebouwen de volgende functies uitvoeren:
regeling, logica en beheer/ visualisatie.


Symbolen van de kernfuncties van automatisering:
logica, regelen en beheren/
visualiseren.
meten/regelen


Praktijkvoorbeeld
automatisering/M&Rtechniek:
34 km Lötschbergtunnel

beheren/
bewaken

Ook de stabiliteit en veiligheid van een compleet
systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Met andere woorden: het zwakste element bepaalt de kracht
van het totale systeem. Een imposant voorbeeld
daarvan is de 34 kilometer lange Lötschberg-tunnel.
Daar was de besturingstechniek op enkele plekken zo
zwak, dat het automatiseringssysteem nog geen drie
jaar na ingebruikname voor zo'n 15 miljoen euro moest
worden vernieuwd (zie pagina 50).
Een groot aantal besturings- en regelsystemen was
uitgevoerd met dedicated, deels niet programmeerbare, controllers. Een dikke merkgebonden laag rond
de eigenlijke meet- en regelfuncties maakte toegang
van buitenaf onmogelijk. Evenmin was een koppeling met het overkoepelende systeem mogelijk – functioneel een doodlopende weg. De
'Cheap in Mind'-uitvoering van de elektronica leidde tot een groot aantal pseudo-foutmeldingen.
Tegelijk vielen de meer dan 1000 geïnstalleerde
systemen vaak daadwerkelijk uit.


Dedicated besturing als
zwakste schakel
in de Lötschbergtunnel

 SBC
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niet vrij programmeerbaar

 S
tructuur van dedicated controllers:
doodlopende weg wat betreft functie en hardware, door
propriëtaire communicatie van de buitenwereld afgesloten.

Het hele automatiseringssysteem was voor BLS
AG (www.bls.ch) na drie jaar nauwelijks nog tegen
acceptabele kosten te beheren.
Bij het vernieuwen van de tunnelautomatisering is bewust voor lean als doel gekozen. 'Cheap in Mind' was
geen optie. Zelfs de interne structuur van de nieuw
geïnstalleerde automatiseringssystemen en besturingen is consequent 'lean'.
Naast de logica- en regelingsfuncties zijn ook de beheer- en servicefuncties voor de machines en installatieonderdelen direct in de besturing geïntegreerd.
Er is nu geen merkgebonden omhulsel of liever gezegd
obstakel meer voor systeemfuncties.


Voorwaarde voor lean
techniek is dat elk systeem
eigen beheer- en visualisatieapplicaties aan boord
heeft.

Elk systeem is in de communicatie met de
omgeving volkomen transparant. Om een brug te
slaan tussen de besturings-, regel- en beheerfuncties
en de automatiserings- en beheeromgeving zijn
web + IT-functies
geïntegestandaardiseerde
greerd. Deze zijn open, wereldwijd bekend, veilig en betrouwbaar. De verschillende protocol- en
serverstandaarden (zoals FTP, HTTP en SNMP)
worden als AutomationServer samengebracht (zie
pagina 92).
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Generic Web IT Interface
 De interne opbouw van de automatiseringsapparaten biedt met de lean
basisstructuur optimale voorwaarden voor lean automation.
PCD1, 2 en 3
zijn lean automatiseringssystemen


vrij programmeerbaar

Deze systeemconfiguratie is geen
pure theorie. De configuratie bewijst
zich al jaren in talloze applicaties in alle delen van de wereld. In het
overzicht op pagina 61 van deze Controls News vindt u concrete
voorbeelden uit bijna elk toepassingsgebied.

Generic Web IT Interface

BACnet

Interfaces

KNX

Interface

PROFIBUS

vrij programmeerbaar

Veldniveau

 L ean automatiseringssystemen met modulaire integratie van 'traditionele' communicatiesystemen. Hiermee wordt een brug geslagen
tussen de 'oude' traditionele techniek en het
lean systeem in een vastgoedobject.

Lean besturings-/beheerniveau
In de traditionele DDC-techniek (Direct Digital Control) voor de automatisering van gebouwen zijn logica en regeling volledig beperkt tot het automatiseringsniveau. Deze afbakening zorgt ervoor dat de installaties ook
onafhankelijk van een PC-ondersteund besturings-/beheerniveau veilig en
autonoom functioneren. Alleen in de procestechniek worden regelkringen
ook bewust via de besturingstechniek gesloten. De regelstrategieën zijn
daar zo complex en veelomvattend dat dit ook zinvol en noodzakelijk is. De
computersystemen in de regelkamer zijn dan ook zo ingericht dat ze deze
zware taken aankunnen. In de automatisering van infrastructuurprojecten
wordt al geruime tijd met een autonoom automatiseringsniveau gewerkt.
Bij lean automationapparatuur gaat men nog een stap verder. Daar heeft elk
automatiseringssysteem beheer- en besturingsfuncties. Een overkoepelend,
separaat besturingsniveau is dan mogelijk, maar niet vereist. In de meeste
vastgoedprojecten kan men daar van afzien. Wordt er toch PC-gebaseerde
besturings-/beheersoftware ingezet, dan is deze 'licht' uitgevoerd en
eenvoudig te vervangen.
Optimaal lean automation bestaat uit een automatiseringssysteem met onderdelen die vrij programmeerbaar zijn en een modulaire structuur hebben.
Daarmee vervallen grenzen en obstakels binnen de automatiseringspiramide en wordt de weg vrijgemaakt voor integratie in de gebruikersomgeving.
Zonder speciale software, merkgebonden interfaces en steeds weer nieuwe
Windows-updates – die geld, zenuwen en tijd kosten – komt men zo weer
een stuk dichterbij het doel van lean automation.
In het academisch ziekenhuis van Tel Aviv is dit al jaren onderdeel van de
dagelijkse praktijk.

Beheerniveau
bedienen/
managen

Automatiseringsniveau

messen

regeln

Veldniveau

 De traditionele automatiseringspiramide: gescheiden
functies verdeeld over verschillende niveaus en systemen;
niveaus van elkaar en de omgeving afgesloten.

 Ideaalbeeld: lean automation systeem in de automatiseringspiramide.
Ook buiten de automatiseringswereld toegankelijk en transparant.
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Lean automation: installatie en automatisering
hebben dezelfde levensduur
Lean betekent dat de besturings- en regelelektronica
dezelfde levenscyclus heeft als de installatietechniek en
gedurende de cyclus altijd aan te passen en uit te breiden is. De elektronica moet daarom modulair zijn en
geschikt voor PLC.
De compatibiliteit en vrije migratiemogelijkheden van
installatie-/machinesoftware zijn voor de duur van
een totale productgeneratie van 18–25 jaar gewaarborgd. Dat kan alleen als men de engineeringsoftware
helemaal zelf ontwikkelt en consequent werkt met
'geïnterpreteerde programmacode'. Dat vereist meer
hardwareresources, maar biedt ook de mogelijkheid
de applicatiesoftware gedurende meerdere besturingsgeneraties te migreren.
Hieronder laten we de theorie voor wat hij is en kijken
we naar twee interessante praktijkvoorbeelden; een uit
de procesindustrie en een in het AMC in Amsterdam.

Een procesinstallatie voor de industriële productie van
kaas functioneerde meer dan 20 jaar zonder enig probleem. Door een plotseling noodweer drong water in
de besturingskasten. Vervolgens konden de Saia PCD®
weer gewoon in werking worden gesteld. Maar oxidatie
van interne buscontacten veroorzaakte diverse foutmeldingen. Omdat het systeem daardoor minder betrouwbaar was, moesten de Saia PCD®-besturingen met
enkele duizenden I/O's worden vervangen door systemen van de nieuwste generatie. Dankzij de generatieoverstijgende compatibiliteit kon de apparatuur tegen
minimale investeringskosten en zonder productieuitval en machinestilstand worden vervangen. In het
AMC in Amsterdam is aan de modernisering van 15 jaar
oude installaties gewerkt, waarbij ook maar weinig opnieuw hoefde te worden ontwikkeld.
Deze voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat de
Saia PCD®-techniek wat levenscyclus betreft maximaal
'lean' is. De volledig modulaire structuur en de virtualisatie van de hardware ten opzichte van de applicatiesoftware leveren de klant minder stress, minder ergernis
en minder kosten.

Lean techniek: service

Implementatiefase
3 – 5 jaar

® Technolog
y
PCD

Overzicht levenscyclus
Saia PCD®-besturingssystemen. Maximaal rendement door investering en
know-how, ook buiten de
automatiseringswereld.
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Een kerndoel van lean automation zijn automatiseringsoplossingen waarbij men ondanks een hogere
automatiseringsgraad met de helft aan gekwalificeerd
servicepersoneel toe kan. Hoe bereikt men dat?
In het gunstigste geval hoeven de bestaande Ethernetnetwerkverbindingen voor service- en analysewerkzaamheden niet geopend of veranderd te worden. In
dat geval heeft het servicepersoneel ook geen speciale
netwerkkennis nodig (IP, DHCP, enzovoort).
Alleen als netwerkverbindingen geopend worden, leidt
dat tot veel alarmmeldingen, waaraan vervolgens de
nodige aandacht moet worden besteed. Hoeveel netwerkfouten ontstaan er niet door onjuiste invoer of
vergissingen? Met stress en tijdverlies als gevolg. Deze
bron van problemen is bij lean automation in principe
helemaal verdwenen, terwijl men toch gebruik kan
blijven maken van Ethernet.

 L
ean techniek:
levenscyclus van de automatiseringstechniek = installatiecyclus

Productonderhoudsfase
> 10 jaar

Servicefase
> 5 jaar

18 jaar < levenscyclus Saia PCD®-besturingssystemen < 25 jaar

Overstapfase

Programmacompatibele opvolgers

 SBC
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 A
ls het goed is, hoeft het servicepersoneel zich helemaal niet
met dit venster bezig te houden!

Coverstory: Lean automation | Techniek
De oplossing is eenvoudig: elk automatiseringssysteem
moet naast Ethernet ook een volwaardige USB-poort
hebben. Als universele interface is USB altijd klaar voor
gebruik, overal inzetbaar en vrij van ernstige foutenrisico's. Alleen fabrikanten die hun apparaten tegen minimale kosten produceren om vervolgens veel geld aan
de service te kunnen verdienen, laten een USB-poort
achterwege.

 Lean automatiseringssystemen:
altijd een USB-poort aan boord.
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Niet lean
Dedicated controllers vormen een enorm risico
en een aanzienlijke kostenpost bij storingen.
De toestand 'perfect fit' is niet haalbaar, omdat dedicated automatiseringssystemen niet makkelijk en veilig
aan te passen zijn.

Als de totale functionaliteit van automatiseringshardware op één printplaat wordt ondergebracht, zijn de
kosten van ontwikkeling en productie lager dan wanneer aparte systeemmodules via een hoogwaardig
insteeksysteem met elkaar worden verbonden. Bovendien zijn dedicated controllers meestal niet vrij
programmeerbaar. Door deze beperkte functionaliteit dalen veel kosten. Dat is een van de belangrijkste
redenen voor de lagere prijs van dedicated systemen.

CHILLER

 V
oorbeeld van een
dedicated controller in de
koeltechniek

Het tegenovergestelde: 'niet leane' techniek
Als contrast met de hierboven beschreven lean technologie, volgen hieronder enkele voorbeelden van praktijken die als 'niet lean'
S gelden.

Gesloten regelkringen op besturingsniveau:
'niet lean' vanwege ondoorzichtigheid en steeds
terugkerende gedwongen innovaties
Hoe maakt men automatiseringssystemen goedkoop
en dwingt men klantenbinding af? Bijvoorbeeld door
een overvloed van beschikbare rekencapaciteit van PCtechniek op het besturings-/beheerniveau te gebruiken voor eenvoudige regelingstaken op veldniveau.
Software-updates en het gebruik van steeds weer
andere besturingssystemen brengen keer op keer
onzekerheid, stress en kosten met zich mee. Omdat
PC-technologie maar zo kort meegaat, moet de PChardware tijdens de levenscyclus van een automatiseringssysteem voor vastgoed drie tot vijf keer worden
vervangen. Automatisering die verre van 'lean' is, leidt
dan ook tot grote ergernis.

in
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® Technolog
y
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Niet lean

uw

edicated controllers moeten in de levenscyclus van een
 D
installatie vaak 2–3 × worden vervangen

Aan dedicated controllers kleven echter veel nadelen.
Vaak zijn de vaste I/O's al bij de eerste aanpassing of
uitbreiding niet meer toereikend. Bovendien zijn de
communicatiemogelijkheden beperkt. Daarom kunnen dedicated controllers gedurende de totale levensduur van de installatie twee tot drie keer worden
verkocht – een lucratieve handel voor de fabrikant.

 
Oorzaak van moeilijkheden: de regelkringen worden via het
besturings-/beheerniveau gesloten.
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Ook bij elektrische defecten en storingen in de I/O
kennen dedicated controllers ernstige nadelen. In
plaats van een I/O-module moet altijd het hele systeem
met CPU worden vervangen. Dat vereist een bepaalde
expertise van het servicepersoneel, houdt een hoger
foutenrisico in en kost meer. Als het nieuwe systeem
niet volledig compatibel is met de functies en programma's, komt er ook nog software-engineering aan te pas.
Al is de oorzaak nog zo klein, uiteindelijk wordt het een
groot project dat vakpersoneel vereist en tot lange stilstanden leidt. Allesbehalve 'lean'.

Besturingssystemen van het type 'zelfbouw':
'niet lean' vanwege de vele foutbronnen,
onduidelijke verantwoordelijkheden en kleine
lettertjes

Vooraanzicht: kabelkluwen
 
bij schijfjes-besturingssysteem. Afschrikwekkend
complex en kwetsbaar
in het onderhoud.

Naast de gebruiksaanwijzing voor alle schijfjes
zijn er nog 46 pagina's
met instructies die
de veiligheid moeten
verbeteren.


 SBC

 Opeengepakte
busklemmen/elektronicaschijfjes als 'zelfbouwbesturingssysteem' van een paneelbouwer. Op backplane-bus of
behuizing wordt 'bespaard'.
De DIN-rail moet alles dragen.

De kern van dit 'zelfbouw-besturingssysteem' is de DINrail. Daar wordt alles aan opgehangen. Mechanisch en
elektrisch is het de ruggengraat en tegelijk de achilleshiel van het systeem. De grootste fabrikant van besturingsbouwpakketten stelt in de gebruiksaanwijzing van
elke afzonderlijke klem dat de DIN-rails van de fabrikant
zelf moeten worden gekocht of dat een technicus van
de fabrikant de schakelkast moet keuren, omdat het
systeem in zijn geheel anders niet CE-conform is. Dat
geldt ook voor elke wijziging die tijdens de levenscyclus
wordt aangebracht.
Als men niet aan deze zeer beperkende voorwaarden
voldoet en zich niet houdt aan de 46 pagina's tellende
montagehandleiding, vervalt de CE-conformiteit!

Wat kan de paneelbouwer bieden bij de levering aan
investeerders en beheerders? Dat is een vraag die veel
elektronicafabrikanten bezighoudt.
Het antwoord: men geeft deze persoon wat toegevoegde waarde en veel verantwoordelijkheid. Dat scheelt
materiaalkosten. Daarnaast biedt men hem een lucratieve aftersales-handel. Voor de servicewerkzaamheden
aan deze 'niet-lean' techniek is specifieke vakkennis
nodig, waar hij goed aan kan verdienen. In de praktijk
gaat het om zelfgemaakte besturingen die uit horizontaal gerangschikte klemmen bestaan.
Dat is zo'n simpel en winstgevend model dat op de
markt intussen een wildgroei aan producten is ontstaan,
die door elektronicaspecialisten ijverig bij beheerders,
investeerders en adviseurs worden aangeprijsd.
De doelgroep denkt besturings- en automatiseringssystemen te kopen. In de documentatie van de fabrikant is daarover echter niets te lezen. Daar heeft men
het over busklemmen, intelligente buskoppelingen en
I/O-systemen; het begrip 'PLC' wordt bewust
gemeden. Daarvoor moet een passend systeem
worden geleverd, dat aan de kwaliteitsnormen
voor PLC-techniek voldoet (IEC 61131-2). Dat systeem bestaat echter alleen in het verwachtingspatroon
en de optiek van degene die het wil zien, nergens anders.
Wat zit er technisch gezien achter deze 'made by
paneelbouwer'-automatiseringssystemen en wat bete DIN-rail als ruggengraat van het 'zelfbouw-besturingssysteem'
van een paneelbouwer. Deze moet bij de elektronicafabrikant workent dat voor lean automation?
den afgenomen, wat in de praktijk echter bijna nooit gebeurt. De
De backplane, maar ook de modulehouder kunnen
rail mag als ruggengraat niet verbogen zijn – iets waar bij aankoop
echter niet op wordt gelet. Als de spanning van de eerste inspectie
achterwege blijven. Met gekwalificeerde, nauwgezette
afneemt, liggen er nare gevolgen en fouten op de loer waarvan de
elektromonteurs en innovatieve contacttechniek
oorzaken moeilijk te vinden zijn.
bespaart men op de uitgaven voor
robuuste, solide behuizingen
en complexe aansluitingen.
De DIN-rail wordt de
Let op: de componenten zijn niet bestand teruggengraat
het 'zelfbouwgen stoffen dievan
kunnen
gaan lekken en isoleren,
De achilleshiel
automatiseringssysteem'
. Detriglyceride (bestandvan het systeem:
zoals
aërosol, siliconen,
de massaverbindeel
van levert
bepaalde
handcrèmes). Als niet kan worfabrikant
de bouwstenen
ding van afzonden uitgesloten dat de componenten met deze stoffen
derlijke schijfjes(modules),
eenkomen,
specialemoeten
hoog- de componenten in een
in aanraking
busklemmen
behuizing
worden
ingebouwd
die resistent is tegen
waardige
DIN-rail
en een
om 
bovengenoemde
stoffen.
Bij
de
bediening
van
de
apvangrijk montage- en gebruikersparaten/modules moet overigens altijd schoon gehandboek
van 46 pagina's.
reedschap
en schone materialen worden gebruikt.
DIN-rail
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Let op: om vervuiling en krassen te voorkomen, mogen de busklemmen niet op de
gouden veercontacten worden gelegd.
Let op: vervuilde contacten moeten met
olievrije perslucht of met spiritus en een
zeemleren doek worden gereinigd.
Let op: het contact tussen het railcontact en
de rail moet altijd schoon worden gehouden.

Wat nu als de technische specificaties in
het handboek van de fabrikant helemaal niet
kunnen worden gecontroleerd?
Last but not least heeft zo'n zelfbouw-besturingssysteem niet één achilleshiel, maar meerdere. De afzonderlijke busklemmen hangen namelijk steeds aan
de daarop volgende klem en zijn via zijdelingse veercontacten met elkaar verbonden. Daarom mag men de
schijven nooit op een ruwe of vuile ondergrond leggen.
Men mag ze alleen voorzichtig en met vetvrije vingers
aanraken. Als dat niet mogelijk is, moeten de contacten
met spiritus en een zeemleren doek worden gereinigd.

Als alles eenmaal correct is gemonteerd, kan er maar
beter niets meer defect raken. Want bij elke module die
moet worden vervangen, moet men weer in de 46 pagina's tellende handleiding duiken. Bovendien is de kans
op fouten heel groot als elke afzonderlijke kabel weer
correct moet worden teruggestoken, zeker als er weinig
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel rondloopt!

Lean automatiseringsproducten vergeleken met een 'niet leane' verzameling klemmen van het type 'zelfbouw'
Een automatiseringssysteem volgens lean principes is zo vormgegeven dat montage en service
eenvoudig en veilig mogelijk zijn. Het is goed om
te weten waaraan men 'lean design' kan herkennen. Daarom hieronder een toelichting aan de
hand van de PCD3.
Een automatiseringssysteem heeft een stabiele
ruggengraat nodig in de vorm van een integrale
behuizing met backplane. Elke interfacemodule
wordt in een duidelijk gemarkeerd moduleslot
gestoken. Dit kan snel en veilig, zonder gereedschap of speciale kennis worden uitgevoerd. Er
is geen achilleshiel en evenmin een 46 pagina's
tellende technische handleiding met de ene garantieuitsluiting na de andere. De regelsystemen
functioneren ruim 15–20 jaar en zijn eenvoudig
en snel uit te breiden.
Video 'Vervanging modules lean automation
techniek': webcode nl1312f

 
Niet lean:
Zeemleren doek
als vereiste voor
het montagepersoneel en vetvrije
perslucht, spiritus en
een schone manier
van werken als
voorwaarde voor de
elektromontage.

Raster, stevige steun,
modulevervanging zonder
gereedschap
Signaalconnectors
van module op backplane
Hoogwaardige geaarde
contactdoos voor
elke module
Duidelijke, goed
zichtbare slotnummers

3020

Robuuste, grote
klemmen voor
schakelkastaarde

 Vooraanzicht slots PCD3 M CPU:
Met een iets grotere investering in ontwerp en materiaal is men nu en in de toekomst verzekerd van
een optimale functionaliteit. Onafhankelijk van de kwaliteit van de draagrails, de zorgvuldigheid bij
de montage en de bekwaamheid van het personeel; de grootste foutbronnen worden per systeem
geëlimineerd. Dat is ons idee van 'lean'.

Conclusie: lean automation techniek
'Lean design' in de automatiseringstechniek
biedt enorme voordelen. Eventuele extra kosten in ontwerp en afwerking betalen zich al na
korte bedrijfstijd ruimschoots terug. Een 'Cheap
in Mind'-ontwerp is weliswaar goedkoper in
aanschaf, maar zadelt de latere beheerders en
eigenaars met problemen op.

Extra k
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 DDe extra kosten van 'lean automation' vallen in het niet bij de voordelen van lean.
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Lean producten: voorbeelden
Het doel van lean automation is ambitieus: 'zonder extra kosten twee keer zoveel
productie met de helft van het gekwalificeerde personeel'.
Wij zetten ons met het hele bedrijf in voor de concepten en doelen van lean. Dat komt
vooral tot uiting in de producten die wij voor de automatiseringstechniek maken.
Hieronder een kleine selectie van nieuwe producten en ontwikkelingen.
Auteur: Jürgen Lauber

Voorbeeld 1: lean communicatie tussen besturingen
SBC S-Link: omdat de datacommunicatie via de 24 volt-elektriciteitskabel loopt, zijn er geen extra kabels,
planningen, speciale materialen of opleidingen nodig.


De SBC S-Link-optiemodule
voor de PCD1

In de zomer van 2011 zijn we gestart met pilotinstallaties voor een nieuwe vorm van communicatie tussen
systemen in de meet- en regeltechniek. Het gaat om
'SBC S-Link', een optie voor de nieuwe PCD1-lijn. S-Link
staat voor Supply-Link. De 24 volt-elektriciteitskabel
tussen de apparaten wordt tegelijkertijd voor datacommunicatie gebruikt. Daardoor is voor communicatie tussen SBC-producten onderling geen aparte RS-485- of
Ethernet-bekabeling meer nodig.
Dat is nieuw voor industriële automatiseringssystemen.
Alle systemen worden op dezelfde spanningsvoorziening aangesloten die ook voor de communicatie
wordt gebruikt. Zie pagina 90 van deze Controls News
voor meer informatie.

SBC S-Link: elektriciteit + gegevens

220 VAC

 SBC S-Link': systeemopbouw met PCD1.
De communicatie verloopt zonder dedicated kabelverbinding.

Voorbeeld 2: dedicated systeem, maar vrij programmeerbaar en uitbreidbaar
Lean: oplossingen door iedereen snel en veilig uit te voeren. 'Basic fit' is meteen beschikbaar en voor 'perfect
fit'-automatisering is alles voorbereid.

Techniek die 'out of the box'
meteen inzetbaar is:
uitpakken, installeren en gebruiken – zonder engineering
en zonder programmering


Voor energiebesparing gebruiken we geen 'vette, complexe' techniek. De techniek moet 'lean' zijn. De installatie van het systeem mag niet veel kosten en het beschikbare personeel moet
het systeem zonder specialistische kennis kunnen bedienen. Tegelijkertijd
moet het systeem makkelijk zijn
aan te passen en uit te breiden.
Aanpassingen komen namelijk
altijd later, als men over veel data
beschikt. Dan wordt
duurzaam energiebeheer pas echt effectief.


S-Energy Manager 5.7"
met busgekoppelde
energiemeters

 SBC
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Door de SBC Energy Manager via een veldbus te koppelen aan energiemeters heeft Saia Burgess Controls
een passend 'lean monitoring- en controlsysteem' gecreëerd. Het systeem is in 2010 op de markt gebracht.
Het wordt zelfs, met groot succes, via een webshop
verkocht. De eerste 20 'pilotkopers' op internet hebben
het systeem praktisch allemaal tot volle tevredenheid in
bedrijf genomen. We hebben de eerste 20 pilotkopers
telefonisch of op kantoor naar hun mening gevraagd en
heel positieve feedback gekregen over dit 'lean' systeem.
Iedereen kon er zonder extra opleiding meteen mee
uit de voeten. Een systeem dat eenvoudig in werking
kan worden gesteld, is op zich nog niet lean. Eenvoud
alleen is niet voldoende, maar wel een basisvereiste. Het
systeem moet over voldoende basisfuncties beschikken
om snel de toestand 'basic fit' te bereiken. Tegelijkertijd
moet het systeem zo flexibel en open zijn dat voor alle
gebruikersgroepen de toestand 'perfect fit' haalbaar is.

24 VDC/
24VAC
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Visualisatie:
SBC S-Web Editor
In elke richting uitbreidbaar
en aanpasbaar

Af fabriek te gebruiken

steuern

bedienen/
managen


Voor de S-Energy Manager is
de S-Energy-app voor €0,79
verkrijgbaar bij iTunes.

SBC
functie-PCD

Uitbreiding:
– Logica Siemens Step7 of Saia PG5®
– Interfaces I/O & communicatie
– I/O's, Modbus, MPI

 M
en kan pas van 'perfect fit'-automatisering
spreken, als deze gedurende de hele levenscyclus
van 15 tot 20 jaar in alle opzichten uitbreidbaar
en aanpasbaar is.

Voorbeeld 3: kosteloze beheer- en besturingsoftware voor de optimaliseringsfase
Lean: na oplevering is een werkplek of installatie niet klaar, maar staat deze aan het begin van de optimaliseringsfase. Het volledige automatiseringssysteem moet gedurende de gehele levenscyclus eenvoudig,
voordelig en veilig te optimaliseren zijn.
Voor lean automation is het essentieel dat het proces
zo wordt vormgegeven dat van meet af aan een uitgebreide optimalisering is ingepland. Eerste vereiste is dan
dat in de realisatiefase een techniek wordt ingezet die
heel eenvoudig, voordelig en veilig kan worden aangepast. Anders worden latere aanpassingen en uitbreidingen extreem duur of onuitvoerbaar. Dergelijke fouten
die in de beginfase worden gemaakt, leiden gedurende
de hele levensduur tot problemen en ergernis. Om de
optimalisering tijdens de gehele levenscyclus van 15 tot
20 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn modulaire, vrij programmeerbare apparaten nodig; in voor de
industrie geschikte PLC-kwaliteit.
Maar hoe bereikt men nu een disciplineoverschrijdende
optimalisering voor het hele automatiseringsniveau als
er sprake is van een groot aantal besturings- en regelstations?
Om 'lean' integraal te kunnen toepassen, biedt Saia
Burgess Controls de op PC-gebaseerde beheersoftware
'Saia Visi.Plus'. Deze software is speciaal ontwikkeld voor
het beheer van een groot aantal decentrale Saia PCD®automatiseringssystemen. Saia Visi.Plus ondersteunt de
gebruiker al gedurende de engineeringfase en tijdens

plannen

realiseren

Automatiseringsoplossing

Automatiseringsoplossing

Automatiseringsoplossing

Basic Fit

Good fit

Perfect fit

Af
fabriek

15–20
jaar

Gestelde eisen
bedrijf

Gestelde eisen
bedrijf

de ingebruikname. Sinds 2011 kan Saia Visi.Plus door
Saia PCD®-systeemintegratoren en gekwalificeerde beheerders zonder licentiekosten worden ingezet voor de
volledige optimalisering.

Gestelde eisen
bedrijf


Vanaf fabriek 'basic fit' –
vervolgens ervaring opdoen
en aanpassen  'perfect
fit' gedurende de gehele
levenscyclus.

'Lean' beheerniveau voor
de optimalisatiefase


beheren

optimaliseren

Saia  Visi.Plus
Kosteloze licentie
voor implementatie en optimalisatie

Optioneel: beheerderslicentie

Saia Visi.Plus

 I
n de groene 'optimalisatie'-fase is alles bewust op leren en
corrigeren ingesteld.
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Pas als de beheerder of eigenaar besluit Saia Visi.Plus als
beheer-/hoofdbewakingssysteem te gebruiken, is aanschaf van een licentie nodig.
Tot die tijd is Saia Visi.Plus gewoon integraal onderdeel
van het leane Saia PCD®-automatiseringssysteem dat
kosteloos mag worden gebruikt. Voor een fabrikant
die zelf 'lean' is en zich helemaal aan lean automation
verbindt, houdt lean automation niet op bij hardware
of oplevering. 'Lean' staat pas in de steigers als na
optimalisering de toestand 'perfect fit' is bereikt. Dus
als volledig is voldaan aan alle eisen van beheerder en
gebruiker. Optimalisering kan met PC-software zoals
Saia Visi.Plus; ook complexe installaties en vastgoed,
veilig en zonder meerkosten.

Beheerniveau
Saia
Visi.Plus

Automatiseringsniveau

Veldniveau

 S
aia Visi.Plus is gebaseerd op de engineering van het Saia PCD®automatiseringsniveau. Aan deze gebruiksvriendelijke optimalisatietool zijn geen kosten verbonden.

Voorbeeld 4:
compleet nieuwe productlijn in ontwikkeling – speciaal gericht op lean automation
Lean techniek robuust en flexibel in installatie en gebruik. Foutbronnen en complexiteit zijn
systematisch geëlimineerd. Iedereen kan nu automatiseren.

Met de formule 'PLC + IT + web = Saia PCD®' hebben we
producten ontwikkeld die al voor een groot deel een
lean automatiseringssysteem zijn. Door de bouwvorm
zijn voor de montage echter wel echter schakelkasten
en vakmensen nodig. Om dit op te lossen, zijn we gestart met de ontwikkeling van een compleet nieuwe
productlijn. De producten van de SBC E-Line zijn volledig DIN-43880-compatibel en kunnen door iedere betrokkene veilig worden bediend. Deze systemen zijn
ideaal voor zowel de elektraverdeelkast als de automatiseringsschakelkast.


Ontwerp –
SBC E-Line-producten in elektraschakelkast 17.5, 35, 70
of 105 mm breedte

De SBC E-Line is de eerste productlijn op de markt die
helemaal voor lean automation is ontwikkeld en tegelijkertijd voldoet aan DIN-43880. Met deze lijn komt elektra-installatietechniek in een heel nieuw licht te staan.


De SBC E-Line voor de schakelkast

 SBC
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Voorbeeldbehuizing SBC ELine in 35 mm bouwbreedte

De producten hebben een aantrekkelijke 'look
and feel' en zitten vol innovatieve techniek. De
inspiratie daarvoor komt van onze buren, de
Swatch Group (hemelsbreed 20 kilometer bij ons vandaan).
De producten zijn ontwikkeld en geproduceerd
–
volgens de norm voor PLC-apparaathardware, IEC
61131-2. We blijven trouw aan onszelf. Eenmaal geïnstalleerd, kennen de producten geen vervaldatum.
– De modules ondersteunen hot-plugging en kunnen
dus worden losgekoppeld terwijl ze onder spanning
staan. Daardoor zijn ze eenvoudig, snel en veilig te
verwisselen. Daarmee hebben we een feature geïmplementeerd, die verder alleen in de proces-automatisering voorkomt en die relatief duur is.
– Gewoon op een rail klemmen, schroef aandraaien en
klaar. Daarmee is het apparaat op de stroomvoorziening en de communicatiebus aangesloten (zie ook
SBC S-Link op pagina 90).
Kortom: in deze nieuwe lijn hebben we alle technologieën van de laatste vijf jaar gebundeld. Nieuwsgierig
geworden? In 2012 worden de eerste producten gelanceerd.
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De weg naar 'lean'
Persoonlijke ervaringen met lean 
Hoe heeft de auteur zijn weg naar lean ervaren? Wat waren de bevindingen
van Saia Burgess Controls bij deze verandering en welke resultaten en perspectieven
komen daaruit voort?
Auteur: Jürgen Lauber
Het begon allemaal toen onze eigenaar mij in de
zomer van 2006 uitnodigde om een week lang een
intensieve 'lean' training te volgen in Japan. Het
was de uitdrukkelijke wens van mijn baas dat ik de
Japanse productiecultuur ter plekke zou leren kennen en uit eerste hand kennis kon vergaren over een
instituut dat vanuit Toyota is ontstaan. Het lukte me nog
een jaar om deze plannen 'uit de weg te gaan'. De reis
in oktober 2007 was een ware cultuurschok voor me.
Geen adviseurs, geen PowerPoint-presentaties, geen
wondermiddelen: ik werd gewoon elke dag bij Japanse
fabrikanten (zoals Hitachi, Toyota en een grote banketbakkerij) aan het werk gezet en tot kijken en nadenken
'gedwongen'. Potlood, papier en flip-over waren de
enige 'tools'.
Bij terugkomst ging ik aan de slag om de nieuwe kennis
en ervaring in praktijk te brengen. Ik zorgde eerst voor
meer mensen in de fabriek. In eerste instantie waren de
basisprincipes van lean productie niet haalbaar zonder
meer personeel. Onze kosten stegen en over de ROI
(Return On Investment) kon niemand een uitspraak
doen. Tegelijkertijd begonnen we onze productieinrichtingen (net als bij Toyota) afzonderlijk vanuit het
material-handlingsysteem 'Creform' te bouwen. Grote
delen van onze oude productie-installaties zijn daardoor vervangen. Toepassingsspecifieke onderdelen,
zoals rolwagens, massieve tafels en gelaste toestellen
verdwenen in de jaren daarop met honderden tegelijk. Vervangen door oplossingen die er simpel uitzien,
maar verre van 'goedkoop' zijn.

Waarom al die moeite? In de productie wilden we voortaan zo flexibel mogelijk zijn en de zaken snel kunnen
aanpassen. Alles moest 100 % op de toepassing kunnen
worden afgestemd en dus 'perfect fit' zijn. Vanaf dat moment waren het de medewerkers die bepaalden hoe en
met welke middelen de productie plaatsvond, en niet
meer de specialisten en ingenieurs van buiten. Eenvoudige en praktijkgerichte oplossingen uit het veld in
plaats van een complexe en theoretische benadering
van hogerhand; 'bottom up' in plaats van 'top down'.

De Creform-werkplaats
voor lean productiemiddelen:
alle productie-installaties worden 'perfect fit' gemaakt
voor taken en gebruikers.


Automatiseringsoplossing

Basic Fit

Gestelde eisen
bedrijf

De Creform-werkplaats
onze basis voor lean productie

Basic fit:
basisfunctie bereikt

Sinds 2008 sturen we elk jaar drie of vier medewerkers
een week lang op 'ervaringsreis' in de wereld van de
Japanse productiehallen. Zo krijgen alle sleutelpersonen in de productie de kans 'lean' en 'Kaizen' te
ervaren waar het is uitgevonden.
Bij Saia Burgess Controls hebben we het grootste gedeelte van de productie volgens lean methoden en
-concepten heringericht. De vergelijking voor en na de
verandering spreekt voor zich.

Automatiseringsoplossing

Good fit

Gestelde eisen
bedrijf

Good fit:
optimalisatie uitgevoerd
Automatiseringsoplossing

Perfect fit

Creform: de lean grondslag voor de hele productie van Toyota.
 
Creform-modulaire bouwdozen voor lean productie. Hiernaast
toepassing in de productie bij Saia Burgess Controls.
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Gestelde eisen
bedrijf

Perfect fit:
geen loze ruimte
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Mensen voelen zich beter bij
lean productie – minder
hectiek, minder stress,
minder onduidelijkheid.

SBC-productie vóór 'lean': verspreide afzonderlijke werkplaatsen
en veel artikelen in omloop = versplinterde verantwoordelijkheid.

Dezelfde productie in 'lean' uitvoering: één persoon maakt in
enkele minuten een compleet product – van het bestukken van de
hoofdprintplaat tot het verzendklaar verpakken.

Aanvankelijk werd de ommezwaai, zoals elke verandering, met de nodige scepsis en tegenargumenten ontvangen. 3–5 % van het personeel had problemen met
de overstap en was niet happig op de lean werkwijze.
De overige 95–97 % heeft de implementatie echter als
duurzaam en positief ervaren.
Zij voelen zich als motor voor de toegevoegde waarde
serieus genomen en niet langer de onvermijdelijke
kostenpost uit vroeger tijden. Opvallend is hoe snel en
makkelijk nieuwe medewerkers met de 'lean' productie-inrichtingen overweg kunnen. Moeilijk te krijgen
specialistisch vakpersoneel is niet meer nodig. Het inwerken neemt slechts enkele uren in beslag. Zonder
aanloopmoeilijkheden is de kwaliteit en productiviteit
net zo hoog als bij de oudgedienden!

daald, terwijl het productievolume in dezelfde tijd met
40 % is gegroeid.
De leveringsprestatie en -betrouwbaarheid is met een
kleinere magazijnvoorraad en minder artikelen in bewerking zelfs nog toegenomen. Af fabriek wordt 80 %
van de leveringen binnen 48 uur uitgevoerd met een
betrouwbaarheid voor de levertijd van meer dan 95 %.

Meetbare resultaten en mogelijkheden met 'lean'
Net als voor de medewerkers is het resultaat ook voor
de onderneming heel positief. Dat is ook goed te meten
en in geld uit te drukken.
Voorbeelden hiervan zijn de doorlooptijden voor de
complete productie van een systeem, inclusief alle benodigde printplaten. De doorlooptijden zijn bij kleine
systemen van gemiddeld 17,5 dagen naar 3,8 dagen gedaald. Bovendien zijn de kapitaalkosten van artikelen
op voorraad of in bewerking in drie jaar met 30 % ge-

Lean:
Energiemeter: productie,
aantal stuks en personeelsontwikkeling.
Een efficiëntieverbetering
van 24% van 2008 tot 2011!


De betekenis van lean voor ons bedrijf
Door de invoering van 'lean' zijn we binnen de vestiging
in Zwitserland zo efficiënt en snel geworden dat we
het ondanks de zeer sterk fluctuerende Zwitserse frank
uitstekend doen.
Gestimuleerd door dat succes zijn we nu begonnen
'lean' ook in de andere afdelingen van ons bedrijf toe
te passen. Vanwege de demografische ontwikkelingen
willen we met minder hulpbronnen en bij een gezonde
winstgevendheid duurzaam verder kunnen groeien.
Onze groei komt voort uit het feit dat we onze producten in ontwerp en samenstelling consequent op lean
automation afstemmen. Lean automation heeft voor
onze klanten immers dezelfde positieve effecten als
lean productie dat voor ons heeft. 'Lean' zal steeds meer
terrein winnen.
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Het lean effect: Doorlooptijd in dagen – van de start van de productie tot en
met de verzendklare verpakking van (in dit voorbeeld) een energiemeter.
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De weg naar de lean onderneming SBC:

Hermann Widmer en Saia Burgess Controls:
Sinds 2002 voert hij eens per jaar tijdens de conformiteitsaudits een twee dagen durende controle uit van de
implementatie van het beheersysteem van Saia-Burgess
Controls AG. Eens in de drie jaar vindt er een recertificeringsaudit plaats voor het hele beheersysteem,

Hoe zou u de ontwikkeling van het
bedrijf sinds uw eerste audit in 2002
willen beschrijven?
Een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling van het
bedrijf was denk ik het besluit om het nieuwe,
procesgeoriënteerde beheersysteem C.Net in te
voeren. De manier waarop de processen worden
beschreven, met de verwerkingsvolgorde en wisselwerkingen, past in mijn optiek uitstekend bij de
bedrijfsactiviteiten. De processen worden transparant weergegeven en de proceseigenaars hebben
zich jaar na jaar geprofileerd en nieuwe, bruikbare
tools in de processen ingebouwd om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Dit is echter alleen
mogelijk als ook het management zich voor het
beheersysteem inzet, iets dat hier heel duidelijk
te merken was. Daardoor was het ook mogelijk
verschillende organisatorische veranderingen (zoals
productievestiging 1 of 2) goed te implementeren en
daarbij de efficiëntie permanent te verhogen. Verder
was zichtbaar dat de werkplekken voortdurend
met moderne installaties worden uitgerust. Ook de
competentie van de medewerkers is daarbij continu
verder ontwikkeld.

Hoe beoordeelt u het bedrijf nu?
Naar mijn mening is de hele onderneming zeer goed
op de toekomst voorbereid. Het bedrijf heeft een
stabiele en vakbekwame leiding, goed opgeleide
medewerkers, een bijzonder goed productpalet
met grote voordelen voor de klant en een efficiënte
productie met een aangepaste verticale integratie. In
tegenstelling tot andere bedrijven is het hier gelukt
in al die jaren een permanente groei te bewerkstelligen. Dit is het onmiskenbare bewijs dat veel
processen effectief en efficiënt zijn.

waarbij nog een andere onafhankelijke auditor wordt
ingezet. Tot 2009 vormde het beheersysteem C-Net
versie 1.x het uitgangspunt voor deze audits. In 2010 is
men begonnen de bedrijfsprocessen en -organisatie
consequent op lean af te stemmen. Overeenkomstig
is ook versie 2.0 van het beheersysteem C-Net lean
ingericht. De succesvolle ISO 9001:2008-certificering
van dit lean systeem vond in december 2010 plaats. De
eerste conformiteitsaudit vond in november 2011 plaats.
Door zijn kennis van het bedrijf, kan Hermann Widmer
de volgende vragen deskundig beantwoorden en de
vooruitgang beoordelen.

Interv

Over de persoon: Hermann Widmer houdt zich bezig
met de certificering van beheersystemen conform ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO/TS 16949. Hij
is sinds 1993 werkzaam als hoofdauditor bij de SQS
(Zwitserse vereniging voor kwaliteits- en beheersystemen) en voert als onafhankelijke auditor third
party audits uit.

iew

De visie van een onafhankelijke externe ISO 9001-auditor

Wat is er door lean productie
veranderd in het QM-systeem?
Met de invoering van de lean principes in het
bestaande beheersysteem hebben zich in een
groot aantal processen veranderingen voorgedaan. Zo zijn de processen geanalyseerd,
is eventuele 'ballast' overboord gegooid en is
gewerkt aan een betere efficiëntie. Dit heeft
ertoe geleid dat de processen veelal anders
worden vormgegeven en de 'one-piece-flow-principes'
zijn toegepast. Hierdoor is het mogelijk de groei in een
groot aantal productiegebieden in goede banen te leiden
en bij de belangrijkste omzetgenerators (zoals PDC3)
markante verbeteringen in de doorlooptijden door te
voeren (bijvoorbeeld met het kanban-systeem). Daarbij is
ook de transparantie verder verbeterd (denk aan shadowboards, weergave van de werkvoorraad op beeldschermen) en vallen de praktisch papierloze productie
en de goede materiaalstroom op.

Hermann Widmer

Zwitserse vereniging voor
kwaliteits- en beheersystemen

Wat hebt u van de verandering van
Saia Burgess Controls in de ontwikkeling tot
lean bedrijf gemerkt?
Naast bovengenoemde vorderingen valt op dat 'lean' een
aandachtspunt is in alle processen, niet alleen in de toegevoegde-waardeprocessen (zoals in de klachtenafhandeling). Zo wordt getracht de processen te vereenvoudigen
en te standaardiseren (bijvoorbeeld de HR-processen) en
daardoor de efficiëntie te verhogen.

Hoe beoordeelt u lean als grondslag
voor alle facetten van een bedrijf?
Het is een moderne, vergaande benadering om alle
processen efficiënter en effectiever te maken en zodoende
ook de bedrijfsprestaties te verbeteren.
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Kaizen in lean bedrijf 
'Radicaal democratisch' innoveren, gevolgd door 'radicaal consequent'
implementeren
Auteur: Heinz Hirschi /affinitas ag


De hyperinflatie van het begrip KAIZEN

Kai

Verandering

Zen

Continu verbeterproces, 5S-methode, Just in Time…
stuk voor stuk traditionele modellen die bedrijven gebruiken in hun zoektocht naar efficiënte creatie van
meerwaarde.
Sinds Toyota overal als wereldwijd 'lean' succesmodel voor kwaliteit en productiviteit wordt erkend, wil
iedereen de methoden van Toyota overnemen. Kaizen
is daar een kernelement van. Maar weinig mensen weten wat het werkelijk inhoudt. Toch is iedereen ermee
bezig. Het gebruik van het begrip Kaizen (in het Nederlands 'verandering ten goede') heeft intussen dan
ook sterk aan betekenis ingeboet. De term wordt in Europa hoofdzakelijk gebruikt als uithangbord voor allerhande optimaliseringsprogramma´s. In werkelijkheid
wordt in veel bedrijven het goede oude CVP (continu
verbeterproces) gewoon omgedoopt tot 'Kaizen'. Dat is
makkelijk, maar heeft weinig te maken met de Japanse
methode.

ten goede

Niet lean: het management loopt door het bedrijf en zoekt naar
verbeteringen.

Het ware Kaizen –
ingrijpend en pijnlijk
Het ware Kaizen betekent processen en activiteiten
consequent in afzonderlijke onderdelen opsplitsen, geoptimaliseerd weer samenvoegen en vervolgens standaardiseren. Deze standaarden moeten worden vastgelegd en men moet ze 'erdoorheen zien te krijgen'; iets
dat met name voor leidinggevenden niet altijd even
prettig is. Men bereikt de vereiste mate van opsplitsing
door steeds weer naar het waarom te vragen. Uiteindelijk komt men zo tot de beste oplossing, die weer
uitgangspunt is voor verdere verbeteringen.

 SBC
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Kaizen is een cyclisch proces dat in de praktijk samen
met de medewerkers in workshops tot stand komt,
direct in de productie of op de afdeling die moet
worden geoptimaliseerd (Genba, Japans voor 'daar
waar het gebeurt'). Uitgangspunt is hier 'bottom up'.
De medewerkers bepalen de manier van werken, wat
onder meer tot grotere acceptatie en duurzaamheid
leidt.
Aangezien niemand kan voorspellen wat niet te voorzien is, zijn echte optimaliseringen pas mogelijk in de
bedrijfsfase en niet al in de planningfase. De leidinggevenden en 'wijze deskundigen' worden bij Kaizenworkshops bewust buiten beschouwing gelaten. De
kracht en de kennis komt 'van onderen', van de basis.

Kaizen bij SBC
Elk jaar gaan SBC-medewerkers een week lang
op praktijkcursus in Japanse fabrieken. Twee keer
per jaar komt de 'Grote Meester' Moro San naar
Murten voor workshops in de fabriek. Zo voorkomen
we dat we afglijden naar comfortabele, van bovenaf
aangestuurde CVP-methoden.
In de workshops leren SBC-medewerkers van de
meester zelf wat compromisloze Genba-Kaizen
inhoudt. Zijn socratische benadering van de dialoog1)
is zeer direct en gebaseerd op het blijven stellen van
vragen. De focus ligt consequent op het vinden van
oplossingen en niet op de hindernissen. Voorwaarde is
een zo groot mogelijke flexibiliteit met een doelmatige
en onmiddellijke implementatie: alleen zo wordt men
lean.
Waarom wordt dit zo gedaan? Wat is het voordeel, de
toegevoegde waarde van een activiteit? Hoe kan ik het
probleem verhelpen? Hoe bereik ik het doel? … De ene
vraag na de andere, tot men bij de werkelijke oorzaak
van een probleem is aanbeland en aan de oplossing
kan werken. Alle stappen en activiteiten worden opengebroken, doorgelicht en beoordeeld. Wat niet nodig
is, wordt verwijderd, activiteiten worden opnieuw
samengevoegd en getest en verbeteringen meteen
doorgevoerd.

1)

 ocratische benadering: Doel van de socratische dialoog is door
S
vraag en antwoord samen inzicht te krijgen in de situatie. Daarbij
lokt het antwoord vaak al de volgende vraag uit. Door de gesprekspartner vragen te stellen in plaats van hem de les te lezen, wordt het
vermogen tot inzicht gestimuleerd (bron: Wikipedia)
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Voor medewerkers die voor het eerst aan zo'n workshop deelnemen, is al dat gevraag maar raar, moeilijk
of zelfs frustrerend – tot men zich realiseert, wat de
bedoeling is en wat het kan opleveren. Het resultaat
is een nieuw denkpatroon; men is nieuwsgierig naar
de nieuwe benadering, wordt uitgedaagd en werkt
mee. Het doel is ervoor te zorgen dat de medewerkers
alle disciplines met deze instelling tegemoet treden.
Alleen dan is het mogelijk om met het hele bedrijf lean te
worden.
Het doel gaat verder dan de aanpassing van en verbetering van bestaande werkwijzen. Ook de gedachte
achter die werkwijze moet kritisch worden bekeken
en aangepast. Daardoor zijn soms ingrijpende veranderingen nodig, wil dat tenminste leiden tot duurzame
verbeteringen!
Een typisch voorbeeld van oppervlakkige procesverbetering vindt men vaak in het industrialiseringsproces.
In de meeste proceshandboeken wordt dit proces als
sequentieel beschreven, waarin men doorlooptijden
optimaliseert, planningen verfijnt enzovoort. In werkelijkheid gebeurt dit echter nooit. Integendeel: industrialisering is een cyclisch generiek procesmodel;
waar het om gaat, is de productie zo snel mogelijk in
gang zetten, de resultaten controleren en direct een of
meer correctierondes voor de vrijgave van de productie
toevoegen. Dit cyclische proces vraagt om de nodige
voorbereiding en flexibiliteit.

Praktijkvoorbeeld Kaizen bij SBC
In de SMD-productie van SBC in Murten
kon de wisseltijd voor het beschikbaarstellen van
componenten van andere productseries worden
teruggebracht van 3,5 uur tot 1,5 uur.
In een andere workshop is de zogenaamde 'pitstop' bij overgang naar een ander producttype in
de SMD-bestukkingslijn teruggebracht van 1 uur
naar 35 minuten.
Al in de eerste workshop konden de doelwaarden, die door de workshopteams waren ingesteld
op 20 % resp. 25 % tijdsbesparing, ruimschoots
worden overtroffen. Dit was vooral te danken aan
de ondersteuning van de heer Moro, de Kaizenmeester zelf. Duurzame verbeteringen zijn alleen
haalbaar als men zich consequent blijft richten
op het in kaart brengen van de problemen, het
analyseren van de oorzaken en het vinden van
oplossingen.
Bij gemiddeld 30 wisselingen van productseries
en dus 30 pitstops per maand heeft men zo een
tijdsbesparing bereikt van 72,5 uur per maand.
In deze tijd kunnen de medewerkers andere
waardetoevoegende activiteiten uitvoeren en zijn
de machines beschikbaar voor extra productie.
Zulke resultaten werken motiverend en smaken
naar meer.
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De simpele methode van Kaizen-meester Moro San:
Altijd vragen blijven stellen, activiteiten opsplitsen per onderdeel,
focussen op oplossingen (voor workshopresultaten zie kader).

Als denkpatroon en handelwijze niet veranderen,
zal het verbeteringspotentieel slechts ten dele worden
benut. Typische Kaizen-killers:
– Het kost geld; er wordt te weinig gebruikgemaakt
van bestaande middelen en er wordt te snel in
nieuwe middelen geïnvesteerd
– Het duurt te lang; verbeteringen worden niet
onmiddellijk geïmplementeerd
– Men heeft vakpersoneel nodig; een te
gecompliceerde oplossing

Conclusie –
Op weg naar een lean bedrijf

Materiaalwagen voor lean
productie: gebouwd voor
'perfect fit' – flexibel, altijd aan
te passen en uit te breiden.

Op weg naar een lean bedrijf kan men niet om het 'ware'
Kaizen heen. Pas als men 'radicaal democratisch in het
vinden van oplossingen' is en 'radicaal consequent in
de implementatie van standaarden' kan er sprake zijn
van substantiële en duurzame verbeteringen.
De beste manier om het te leren is met de Japanners
zelf te werken. Een belevenis als in de oude films. Een
sterk medicijn, dat wonderen doet.
Klassieke rolwagen
in de productie
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Lean energiemonitoring en controlmanagement
Voor verantwoord en winstgevend werken aan
energie-efficiëntie
Energiebeheer is op verschillende manieren mogelijk. De verleiding is groot te kiezen
voor een complete, alles omvattende softwareoplossing. Jarenlange ervaring en kennis
koopt men er gewoon bij en kort de eigen leercurve flink in. Deze benadering past niet
in de lean gedachte, is hoogstwaarschijnlijk niet duurzaam en levert op de lange termijn
amper iets op. Waarom?
Auteur: Peter Steib



NEXT EXIT
Lean Energiemanagement


Een energiebeheersysteem
conform ISO 50001 kan ook
zonder hoogdravende en
dure softwareoplossingen
worden geïmplementeerd.

Energiebeheer zelf doen in plaats
van 'outsourcen'
Uitgangspunt is om energiebeheer niet als op zich
staand project te behandelen maar als continu proces. Moderne vastgoed- en industriële installaties zijn
flexibel en veranderen voortdurend. Vastgoed wordt
voortdurend gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid.
Machines en installaties worden groter, krijgen een andere plek binnen het bedrijf of worden buiten dienst gesteld. Als energiebeheer in 'totally integrated'-vorm op
stel en sprong wordt ingevoerd, is er slechts sprake van
een min of meer nauwkeurige momentopname. Het
oorspronkelijk geïnstalleerde systeem zal al na korte
tijd niet meer aan de nieuwe bedrijfseisen voldoen en
achteraf voor veel geld moeten worden aangepast. Het
is pijnlijk als men dan op externe experts is aangewezen
en zelf niets in te brengen heeft.

Alles op één kaart:
Investeringspiek zonder garantie. Hoge startinvestering met
een nog hoger risico – energiebeheer in één klap. Voor de
invoering en aanpassingen in
het operationele systeem zijn
dure experts nodig.


Doelbereiking

Total Integrated
Energy Management
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Invoering en onderhoud van een 'totally integrated'
energiebeheer zijn duur en vereisen een zeer zorgvuldige planning, waarin de doelstellingen heel precies
moeten worden gespecificeerd. En dat op een moment waarop men nog geen ervaring met of kennis
over de eigen situatie heeft en dus ook geen uitgangspunt voor het stellen van doelen. Succes is wegens
gebrek aan ervaring niet te garanderen, om van de
berekening van ROI (Return On Investment) maar te
zwijgen. Daarom mislukken dat soort projecten vaak
en blijft het bij goede bedoelingen.
Wie energiebeheer daarentegen volgens de principes
van 'lean' benadert, brengt eerst de eigen situatie duidelijk in kaart. Men zal dan al snel zien dat de meeste
vastgoed- en installatiebeheerders voor hun eigen
energieverbruik al de beste vaklui in huis hebben: het
personeel van het bedrijf zelf.
Mensen die dag in dag uit met machines en installaties werken, ontwikkelen een gevoel voor
de processen en weten precies waar de pijnpunten zitten. Wat ontbreekt zijn kwantificering en
visualisering van het energieverbruik. Om het proces
efficiënter te maken, is dus een eenvoudige meet- en
visualisatietechniek nodig, die in de eerste plaats door
het eigen personeel kan worden toegepast en gecontroleerd. Pas als er concrete cijfers zijn, kunnen de
maatregelen worden beoordeeld en de eerste successen worden geboekt.
S-Energy van Saia Burgess Controls is een eenvoudig te
hanteren systeem dat volledig beantwoordt aan deze
eisen. Daartoe behoren energiemeters geschikt voor
bestaande installatietechniek en bedieningspanelen
met evaluatie- en analysefuncties. Deze hoeven niet
nader te worden geconfigureerd en zijn na inschakeling
meteen bedrijfsklaar. Daarmee kan de elektromonteur
het eerste stroomverbruik meettechnisch registreren
en weergeven. Al na enkele dagen ontstaan er nieuwe
inzichten en worden de eerste effecten van de getroffen maatregelen zichtbaar. Het personeel maakt zich
de materie stap voor stap eigen en ieder doorloopt zijn
eigen leercurve. Met deze aanpak zijn investeringskosten en risico te overzien. Dankzij de grote flexibiliteit
van S-Energy kan het systeem met eigen middelen en
zonder hulp van buitenaf altijd naar behoefte worden

“Elektroschrauber”
Finanzcontroller

Focus: SBC en het genoegen van efficiëntie voor iedereen
Sanitär/Lüftung

Programmierer

aangepast, omgebouwd of uitgebreid. S-Energy is
bij uitstek geschikt voor een continue verbetering en
gestage uitbreiding van het energiebeheer in controleerbare stappen.
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Betreiber

Energiebeheer uitbreiden en
aan automatisering koppelen

Het voordeel van een eenvoudig bedienbaar systeem
– namelijk dat er van begin af aan makkelijk mee te
11101
11101 worden. Met andere
werken
is – mag geen nadeel
01001
01001
1 1101
woorden: de eenvoud of gebruiksvriendelijkheid van
het systeem mag latere uitbreidingsmogelijkheden
Investor
niet in de weg staan. In de eerste fase worden alle
relevante verbruikers geregistreerd. De eerste winst
valt te behalen door het opsporen en oplossen van
storingen en door gedragsverandering. Maar meten
alleen is niet meer voldoende als bijvoorbeeld energiecijfers gerelateerd worden aan productiekosten of als
Planer
met automatisering verdere efficiëntieverbeteringen
nodig zijn. Dan is het een groot voordeel als het systeem
over geschikte interfaces beschikt en verder kan worden uitgebouwd. S-Energy vormt een solide meettechnische basis voor verdere uitbouw van het energiebeheer. De binnengekomen energiedata kunnen worden
Konsument/Nutzer
opgeslagen in CSV-bestanden (in Excel te openen)
of in een SQL-database, zodat ze kunnen worden geanalyseerd en verwerkt. In automatiseringsprojecten
kan S-Energy zijn oorsprong in de PLC-techniek ten
volle benutten: programmeurs kunnen de interface en
functies van de S-Energy Manager naar eigen inzicht
Fertigung
vormgeven en aanpassen. Omdat alle gangbare busprotocollen worden ondersteund, is ook de gegevensuitwisseling met andere besturingen geen probleem.
S-Energy past naadloos in de wereld van Saia PCD®automatisering. Zo groeit 'meten en weten' uit tot een
samenspel op besturingsniveau.
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Lean energiebeheer met
Bestehende Piktogramme

S-Energy:
Transparantie en gegevensconsistentie van veldtot besturingsniveau. Alle
interessegroepen werken
met dezelfde informatie.

Betriebs-/Fertigungsleiter

“Elektroschrauber”

Schichtführer
Sanitär/Lüftung
Wat oorspronkelijk misschien als eenvoudige inventarisatie begint, opent de deur naar automatiseringsprojecten voor een betere energiebalans, die uiteindelijk
in een kleinere energiebehoefte,
lagere kosten, minder
Bestehende Piktogramme
CO2 en een beter gevoel voor wat betreft duurzaamNutzer
heid resulteren. Ook als alle media-aandacht
rondom
Programmierer
Fukushima alweer is verdwenen en men terugvalt
in 'het zal zo'n vaart niet lopen; we gaan op de oude
voet verder' geldt: wie vandaag geen energie bespaart,
heeft morgen een probleem.

X

11101
01001

“Elektroschrauber”

11101
01001

Generalunternehmer
Investor

Doelstelling

Sanitär/Lüftung

Resultaat

Kosten

Planer

Geleidelijke stappen
in plaats van
investeringspieken
De uitvoering van
energiebeheer in kleine,
controleerbare stapProgrammierer
pen met een beperkt
risico, leidt tot concrete
resultaten. Stap
voor
Konsument/Nutzer
stap worden de eerste
besparingen zichtbaar.
Met een beheersbare
11101
01001
techniek zoals
S-Energy
kan de leercurve met
het eigen personeel
met zekere tred worden
Investor
doorlopen.
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Focus: Nieuwe categorie systemen combineert sterke punten

Van 'PLC' naar 'PFC'
Van Saia PCD® naar SBC functie-PCD
Waarom een nieuwe categorie systemen? Het doel van lean automation is twee keer
zoveel automatisering, zonder extra kosten en met de helft van het gekwalificeerde
vakpersoneel. Dat doel is alleen haalbaar met nieuwe automatiseringssystemen.
									 Auteur: Jürgen Lauber

SBC
Softwaremodul A
(App)

My
Softwaremodul B
(App)

SBC
Softwaremodul A
(App)

flexibeler. Maar daarvoor is een programmeur met
een bepaalde expertise nodig. Voor een vakkracht
zonder speciale kwalificatie is dat te veel gevraagd.
Bestaande producten zijn dus niet echt geschikt voor
'lean automation'. Daarom is het tijd voor een nieuwe
categorie systemen. Geen revolutie, maar wel een
grote stap voorwaarts. Uit de bestaande PLC (Programmable Logic Controller) komt nu de PFC voort
(Programmable Function Controller). De Saia PCD® is
uitgegroeid tot SBC functie-PCD. Daarin worden de
voordelen van de dedicated controller gecombineerd
met de sterke punten van de PLC-techniek. Met uitsluiting van zwakheden en nadelen.

De meest eenvoudige vorm van automatisering is
die met oude en vertrouwde 'dedicated controllers'.
Deze hebben een vast aantal ingebouwde functies.
Daarmee kan iedereen zonder speciale vaardigheden of opleiding functionerende meet- en regel-/
automatiseringsoplossingen tot stand brengen. 'Lean
automation' vereist echter ook de mogelijkheid om
functionaliteit te verbeteren en uit te breiden. Een
automatiseringssysteem moet gedurende de hele
levenscyclus altijd kunnen worden aangepast en
aangevuld om aan veranderende behoeftes te voldoen. Met dedicated controllers is dat niet haalbaar.
Vrij programmeerbare PLC-techniek (Programmable Logic Controller) is wat dat betreft al een stuk

Workflow
Automatisering met dedicated controllers

 SBC
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Elke kleur geeft een
specifieke programmafunctie weer, die kan worden
geselecteerd en ingesteld.

Installatie

Basisconfiguratie
en nauwkeurige instelling

uw

i

llatie


Het verleidelijke pad naar de functioneel doodlopende weg.

Productiecontrollers

ta
ns

® Technolog
y
PCD
aia

Fabrikanten van systemen nemen in principe voordelige hardware en voorzien deze van gangbare functies.
Zij programmeren zo veel mogelijk verschillende applicaties, die op het geïntegreerde I/O-niveau kunnen
worden uitgevoerd. Wie echter met een dedicated
controller zo veel mogelijk toepassingen bouwt, krijgt
een interne structuur die vaak heel onoverzichtelijk is.
Om de 'juiste' controller te kiezen is veel vakkennis en
tijd nodig. Is de controller eenmaal gekozen, dan wordt
deze via honderden parameters voor elke afzonderlijke
toepassing geconfigureerd. Een dik handboek en uitgebreide configuratiesoftware zijn nodig om het complexe geheel nog te kunnen beheersen.
Als de gekozen dedicated controller bij de installatie
past en door de servicetechnicus op de juiste manier is
geconfigureerd, draait de installatie ook zonder specifieke programmering of speciale software-engineering.
In de DDC-techniek (Direct Digital Control) van gebouwenautomatisering wordt een speciaal soort dedicated
controller gebruikt. In plaats van de hardware al vooraf
van geïnstalleerde programma's te voorzien, worden
de benodigde programmaonderdelen via applicatiesoftware in installatieschermen geselecteerd en in de
is echter
dedicated controller geladen. Een en ander
S
niet vrij te programmeren.

Passende controller zoeken
en kwalificeren

Uitbreidingen en
functieaanpassingen zijn niet mogelijk

Prod
dedi
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SBC
Softwaremodul A
(App)

My
Softwaremodul B
(App)

Nieuw: programmeerbare functiecontroller
Programmable Logic Controller (PLC)
Dedicated controller

SBC
Softwaremodul A
(App)

My
Softwaremodul B
(App)

SBC
Softwaremodul A
(App)

My
Softwaremodul B
(App)

Workflow
Vrij programmeerbare modulaire PLC
De fabrikant levert een hardwareplatform en stelt engineeringsoftware en standaardmodules voor de applicatieontwikkeling
beschikbaar. Voor het bouwen van de applicatie is een techProduktion
nicus nodig die goed bekend is met de grafische engineering
Productiecontrollers
dedizierter Controller
in PLC-techniek
en het programmeersysteem. Als de hardware is geïnstalleerd
en de applicatie in de controller is opgeslagen, kan de servicetechnicus de installatie via webbrowsers optimaliseren.
In het geval van Saia Burgess Controls kan de applicatie tijdens
Produktion
de hele levenscyclus worden aangepast en uitgebreid met de
dedizierter Controller
engineeringsoftware Saia PG5® Controls Suite. De modules
Engineering/programmering
kunnen altijd opnieuw worden ingericht of aangevuld. Dat is
nodig als de installatie wordt uitgebreid met nieuwe functies of
Installation
nieuwe hardware. Met de nodige programmeerkennis kunnen
ook eigen modules worden ontwikkeld, mochten er geen standaardmodules zijn. In de nieuwe softwaremodules kunnen ook
Installatie
specifieke functies en nieuwe vereisten worden opgenomen.
De hardwareplatforms van Saia PCD®-besturingen zijn veel
Installation
krachtiger dan dedicated controllers en bovendien modulair
Inbetriebnahme & Service
Applikation läuft
opgebouwd. Dat zijn de vereisten voor een hardwareplatform
dat minimaal 15 jaar lang up-to-date gehouden kan worden.
Het enige nadeel van PLC is dat de techniek zonder engineeNauwkeurige instelling
Erweiterung und
ring- en programmeerkennis niet kon worden gebruikt. Een
Funktionsanpassung
InbetriebnahmePLC
& Service
wordt 'leeg' geleverd en moet eerst nog worden geproApplikation läuft
grammeerd.
S
in

® Technolog
y
PCD
aia llatie
sta

uw

Erweiterung und
Funktionsanpassung

No risks, no limits!

Altijd te wijzigen en uit te breiden


Het veilige pad naar een blijvend goede oplossing
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Focus: Nieuwe categorie systemen combineert sterke punten
Nieuwe workflow: SBC functie-PCD
De SBC functie-PCD vormen een nieuwe categorie
systemen voor meeten regeltechniek en automatisering: de PFC (Programmable Function Controllers), afgeleid van PLC (Programmable Logic Controllers).
SBC functie-PCD worden al in de fabriek voorzien van
standaardapplicatiesoftware. Het hardwareplatform is
bijzonder krachtig en laat nog veel ruimte open voor
functionele uitbreidingen en veranderingen gedurende
de hele levenscyclus van een installatie.

Bij inbedrijfstelling en service gedraagt een SBC functie-PCD zich als een dedicated controller. Dankzij de
overzichtelijke kernfunctionaliteit is deze eenvoudig
en veilig te bedienen. Bovendien is de SBC functiePCD vrij programmeerbaar. Het is niet nodig direct na
levering een uitgebreide applicatie te installeren die alle
denkbare gebruikerswensen afdekt en met complexe
parameter- en configuratietabellen nauwelijks nog hanteerbaar is.
Met de engineeringsoftware Saia PG5® Controls Suite
kan de vooraf geïnstalleerde applicatie op elk gewenst
Produktion
dedizierter
moment Controller
worden uitgebreid met eigen functies. Dankzij deze mogelijkheid blijft de vooraf geïnstalleerde
kernapplicatie eenvoudig en overzichtelijk. Zo kan er
altijd probleemloos worden ingespeeld op behoeftes
Produktion
die tijdens
de installatie nog niet duidelijk waren.
dedizierter Controller
Het eerste product dat Saia Burgess Controls in deze
vorm heeft ontwikkeld is de SBC S-Energy Manager. Als
volgende producten staan de BACnet™-monitor en de
Installation
Energy Plus
Controller op basis van de PCD1 gepland.
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Windows CE
Manager
Energy Plus
Controller

eXP

eXP

Installatie
Installation
Inbetriebnahme & Service
Applikation läuft

Nauwkeurige instelling
Erweiterung und
Inbetriebnahme & Service
Funktionsanpassung
Applikation läuft

Uitbreiding en
functieaanpassing

Erweiterung und
Funktionsanpassung

Met SBC (functie-)PCD kan iedereen snel
en eenvoudig een oplossing bouwen.
Vervolgens kan een vakman deze oplossing
– indien nodig – naar behoefte veranderen
en uitbreiden.

No risks,
no limits!

Conclusie: SBC functie-PCD
SBC functie-PCD zijn lean automatiseringstechniek
in de puurste vorm. In vergelijking met installaties
die op standaard-PLC-technologie zijn gebaseerd,
kent een automatiseringsoplossing op de niveaus
'good fit' en 'perfect fit' een significant kortere engineeringtijd. Dat bespaart kosten en tijd. Veel complexe functies zijn al beschikbaar en kunnen direct


Lean automation:
zeker en efficiënt naar
'perfect fit' ten behoeve van
beheerder en gebruiker

 SBC

worden gebruikt, waardoor er minder gekwalificeerd
personeel nodig is. Gedurende de hele levenscyclus
is het mogelijk aanpassingen en uitbreidingen aan te
brengen, waardoor het niveau 'good fit' en ook het
niveau 'perfect fit' binnen handbereik liggen. Dat
leidt tot een forse verlaging van de bedrijfskosten en
een forse verhoging van de tevredenheid bij gebruikers en beheerders.

Automatiseringsoplossing

Automatiseringsoplossing

Automatiseringsoplossing

Basic Fit

Good fit

Perfect fit

Af
fabriek

15–20
jaar

Gestelde eisen
bedrijf
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Gestelde eisen
bedrijf

Gestelde eisen
bedrijf
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Analyse ontwikkelingskosten van applicatiesoftware
Hieronder bekijken we Saia PCD® vanuit het oogpunt van integratie:
welke kosten ontstaan er en welke kennis van meet- en regeltechniek/automatisering is vereist?

Basic Fit
oplossing

No Go
voor dedicated controllers

Complexiteit

Complexiteit

Kostencurve voor de oplossing
van automatiseringstaken
tot 'perfect fit' voor beheerder/gebruiker

Algemene
standaardfuncties

Projectspecifieke
functies

Afzonderlijke functies voor
gebruiker/beheerder, aanpassing en optimalisatie

Algemene
standaardfuncties

Projectspecifieke
functies

Afzonderlijke functies voor
gebruiker/beheerder, aanpassing en optimalisatie

 Het gebied onder de curve geeft de kosten weer die ontstaan bij het
ontwikkelen van applicatiesoftware.

 In dedicated controllers kunnen geen projectspecifieke functies worden
geïmplementeerd. Aanpassingen voor doelgroepen zijn evenmin mogelijk.

Uitgangspunt voor deze analyse zijn alle kosten die worden gemaakt bij de
ontwikkeling van de applicatiesoftware voor een project – onafhankelijk van
de gebruikte technologie. Dat is het gebied onder de complexiteitscurve. De
complexiteit omvat de kennis die nodig is om een functie te programmeren.
In het begin is er sprake van een aantal ingewikkelde functies, waarvoor veel
systeem- en programmeerkennis nodig is. Het gaat meestal om standaardfuncties die in veel applicaties nodig zijn. De project- en doelgroepspecifieke
functies zijn technisch vaak niet zo moeilijk, maar voor de gebruiker en
beheerder des te belangrijker. Hiervoor is minder diepgaande programmeeren systeemkennis nodig.

Bij een oplossing met dedicated controllers zijn alle mogelijke applicaties in
de vorm van standaardfuncties door de fabrikant in de apparaten geïntegreerd. Er hoeft niets te worden geprogrammeerd en er ontstaan dus ook
geen kosten. Beheerders en gebruikers moeten genoegen nemen met de
beschikbare functies. Specifieke aanpassingen zijn onmogelijk. In de zin van
'lean automation' is alleen de toestand 'basic fit' haalbaar.

Basic Fit
oplossing

Good fit
oplossing

Perfect fit
oplossing

oranje =
kosten voor integrator/dienstverlener

Saia PG5®
Controls
Suite
Algemene
standaardfuncties
Kosten
voor fabrikant

Projectspecifieke
functies

Afzonderlijke functies voor
gebruiker/beheerder, aanpassing en optimalisatie
Kosten
voor integrator/dienstverlener

 Vrij programmeerbare modulaire automatiseringsstations vereisen
meer kennis en tijd dan dedicated oplossingen. De integrator ontwerpt
projectspecifieke applicatiesoftware en laadt deze in de 'blanco'
geleverde automatiseringssystemen.
Voor een oplossing met vrij programmeerbare, modulaire controllers in
industriële PLC-kwaliteit, is meer tijd en kennis nodig dan met dedicated
controllers. Daar staat tegenover dat de oplossingen snel en eenvoudig op
het niveau 'perfect fit' te brengen zijn. Men kan de applicatie geheel naar
wens aanpassen en uitbreiden, zodat gebruikers en beheerders een op maat
gesneden oplossing krijgen.

Complexiteit

Complexiteit

Kostencurve voor de oplossing van
automatiseringstaken tot 'perfect fit' voor beheerder/gebruiker

oranje =
kosten voor integrator/dienstverlener

Algemene
standaardfuncties
Kosten
voor fabrikant

Projectspecifieke
Functies

Afzonderlijke functies voor
gebruiker/beheerder, aanpassing en optimalisatie
Kosten
voor integrator/dienstverlener

 Saia PCD® brengen de voordelen van dedicated controllers en vrij programmeerbare besturing samen. De nadelen zijn verdwenen.
Bij oplossingen met de Saia PCD® zijn de basiskosten gering. Dat geldt ook
voor dedicated controllers, maar dan moeten de vooraf geïnstalleerde
functies wel optimaal op de gebruiker zijn afgestemd. Maar anders dan bij
dedicated controllers is een Saia PCD® met SBC standaard-softwaretools wel
uit te breiden en aan te passen. De kernapplicatie blijft gelijk, maar er kunnen
extra softwaremodules aan worden toegevoegd. Deze kunnen uit een standaardbibliotheek worden gehaald of zelf worden ontwikkeld.
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P
voorbreaktijkeld

KSB
PumpManager


KSB-systeem:
pomp, omzetter en
pompmeter (zie display)
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SBC functie-HMI met KSB-app:
toepassing van iPad/iPod-succesformule in
automatisering

De web- en IT-functies van de S-Energy Manager
worden nu niet alleen gebruikt voor het lezen van de
aangesloten SBC Energiemeters, maar ook voor de
registratie van de pompgegevens via de PumpMeAls toonaangevende fabrikant van pompen, beschikt
ter (Modbus via RS-485). KSB wil zich op dit moment
KSB over uitgesproken systeemkennis. KSB zet als
niet als besturingsleverancier op de markt profileren.
systeemleverancier Saia PCD®-besturingen in en kent
Toch moeten de KSB-producten door geïntegreerde
uit eigen ervaring de voordelen van de succesformule
besturings-, visualisatie- en beheerfuncties een tastSaia PCD® = web + IT + PLC.
bare meerwaarde bieden en voor verkoopargumenten
Ter verlenging van de levensduur en als basis voor
zorgen.
energieoptimalisatie van KSB-pompen heeft KSB al
Daarom heeft KSB de 'PumpManager'-app op de
eerder de PumpMeter ontwikkeld.
markt gebracht. De 'KSB PumpManager'-app is ontDe PumpMeter registreert de belangrijkste
wikkeld met standaard SBC-softwaretools en breidt de
gegevens van een pomp in bedrijf en
S-Energy Manager uit met bewakings- en optimalisamaakt deze via een RS-485-interface en
tiefuncties voor KSB-pompen. Saia Burgess Controls
Modbus-protocol leesbaar. Maar wat
zorgt voor het HMI-apparaatplatform en de correcte
doet men daarmee?
werking van de KSP PumpManager-app.
In principe kunnen KSB en klanten
Zo hebben KSB en Saia Burgess Controls met vereende
de pompgegevens lezen, archiveren,
krachten een configuratie geïntroduceerd waarmee
evalueren en verder verwerken. Maar in de
het gebruik van pompen qua energie-efficiëntie en lepraktijk zijn de kosten en vereiste vakkennis
vensduur kan worden geoptimaliseerd. Het pompenvoor afzonderlijke oplossingen te hoog.
park kan via elke LAN-browser of mobiel apparaat met
Daardoor is de PumpMeter, ondanks zijn mogelijkeen browser worden beheerd. Wil men het beheer en
heden, niet goed ontvangen. Wat ontbrak was een
de bediening van de pompen automatiseren, dan kan
aanpasbare standaardoplossing voor pompbeheer.
dat direct via de KSB PumpManager. In de S-Energy
Gevoed door de positieve ervaringen metProduktion
de
dedizierter Controller
Manager voor de PumpManager is een functie-PCD
Saia PCD®, ontstond de KSB PumpManager. Deze
geïntegreerd, die met Siemens Step7 vrij te programis gebaseerd op de SBC S-Energy Manager met
meren is en direct gebruik kan maken van de onboardgeïntegreerde functie-PCD (programmeerbaar in
I/O's.
Step7 van Siemens).
Produktion
dedizierter Controller

Productie Functionele Saia PCD®
Installation

Energy Manager

Installatie


KSB PumpManager gebaseerd
op SBC functie-PCD is
ook vrij programmeerbaar met
Step7 van Siemens.

Installation
Inbetriebnahme & Service
Applikation läuft

Nauwkeurige instelling

KSB PumpManager
'App' voor Saia PCD®

Erweiterung und
Inbetriebnahme & Service
Funktionsanpassung
Applikation läuft
Inbedrijfstelling en service. Applicatie loopt

Erweiterung und
Funktionsanpassung
Energy- en PumpManager,
apps zijn in bedrijf


SBC functie-HMI als KSB
PumpManager met de KSB
PumpMeter in het
ontwikkelingscentrum van KSB


Toepassingsvoorbeeld
Programmable Function
Controller (PFC):
eenvoudig, snel en feilloos naar
een pompbeheersysteem – op
elk gewenst moment uitbreidbaar via programmering.

 SBC

Uitbreiding en functieaanpassing via Step7,
programmering altijd mogelijk
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Management/beheerniveau met Saia PCD®
'Gaat niet' bestaat niet!
Met Saia PCD®-automatiseringsstations kan het beheerniveau volledig naar wens
worden vormgegeven. Alles wat voor de klant zinvol is, is mogelijk: van kleine tot grote
decentrale installaties.
Auteur: Jürg Beyeler
Een managementsysteem moet een passend systeem
zijn dat is afgestemd op de capaciteiten en taken van
iedereen die ermee werkt. Het moet op elk gewenst moment schaalbaar en uitbreidbaar zijn.
In principe kan in combinatie met Saia PCD®–
besturingstechniek altijd traditionele besturings-/
beheersoftware worden gebruikt. Saia Burgess Controls werkt nauw samen met een groot aantal verschillende fabrikanten om een goede functionele integratie en een efficiënte en probleemloze engineering te
bewerkstelligen.
Dat is altijd zo geweest en zal in de toekomst ook zo
blijven. Daarmee bereiken we echter geen lean automation. Dat bereiken we wel dankzij de volgende eigenschappen van de Saia PCD®-automatiseringstechniek:
–
Elk automatiseringssysteem heeft geïntegreerde
management/beheerfuncties en kan deze als server
beschikbaar stellen aan elk aangesloten browsersysteem. Er is dus geen apart management/beheersysteem meer nodig.
– De management/beheersoftware Saia Visi.Plus, die
speciaal is ontwikkeld voor het beheer van grote
aantallen decentrale Saia PCD® automatiseringsproducten, mag zonder licentiekosten worden gebruikt
voor de inbedrijfstelling en optimalisatiefase. Zo
maakt men de exploitatie van gebouwen ook zonder hoge aanschafkosten en omslachtige installatie
efficiënter.

Traditionele management/beheersystemen –
samenwerking met professionele
systemen en betrouwbare softwareproducenten

Beheerniveau

Automatiseringsniveau

US
FIB

O
PR

Veldniveau

 Doordat praktisch alle gangbare communicatiestandaarden
worden ondersteund, kan een groot aantal verschillende
besturingssystemen worden ingezet.

De ondersteuning van traditionele beheersystemen
brengt lean automation niet dichterbij. Deze ondersteuning is echter wel noodzakelijk omdat Saia PCD®automatiseringssystemen in de praktijk met een groot
aantal managementsystemen worden gecombineerd.
Het gebruik van open communicatiestandaarden zorgt
ervoor dat PC-gebaseerde besturings-/beheersoftware
makkelijk kan worden geïnstalleerd en indien nodig ook
eenvoudig kan worden vervangen. Saia PCD®-systemen
ondersteunen dan ook bijna alle gangbare communicatiestandaarden. Bovendien beschikken erkende fabrikantonafhankelijke management/beheersystemen ook
over specifieke integratiesoftware voor de communicatie met Saia PCD®-automatiseringssystemen.
Saia Burgess Controls werkt actief en op alle bedrijfsniveaussamen met een groot aantal fabrikanten van besturings-/beheersystemen om de tevredenheid van de
gemeenschappelijke klanten te garanderen.
Saia PCD®-klanten moeten altijd de besturings-/
beheersoftware kunnen inzetten die voor hen en hun
projecten het meest geschikt is. Hieronder volgen
enkele voorbeelden uit de praktijk.
 Ziekenhuis van La Chaux-de-Fonds
In dit ziekenhuis heeft een uitgebreide vernieuwing
van de gebouwenautomatisering plaatsgevonden.
Met Saia PCD®-automatiseringsstations en de besturingstechniek van ControlMaestro kon optimaal worden beantwoord aan de steeds strenger wordende
eisen die aan de gebouwtechnische inrichting van
ziekenhuizen en klinieken worden gesteld. De communicatie tussen Saia PCD® en besturingssysteem
verloopt via BACnet.
 Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf
Hier is gewerkt aan de modernisering van de gebouwtechniek. De nadruk lag daarbij op het terugdringen
van het energiegebruik. Een bijzondere uitdaging
was de herinrichting van de installaties in vol bedrijf.
Vanwege de dieren konden de installaties niet worden stilgezet. De visualisatie verloopt via OPC met
Wonderware InTouch.
 EDEKA-Zentralverwaltung in Hamburg
De grootschalige herinrichting van de gebouwenautomatisering in het kantorencomplex van EDEKA-Zentralverwaltung in Hamburg bestond uit de volgende
onderdelen: verwarming, klimaatregeling, licht, roldeuren, deurvergrendelingsinstallatie, brandmeldinstallatie en een elektrische piekbelastingsoptimalisatie. De
integratie in de open fabrikantneutrale gebouwbesturingstechniek IBS van INGA verliep eenvoudig via het
SBC S-Bus-protocol met bijbehorende stuurprogramma's.
Controls News 13
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Focus: Beheerniveau voor lean automation
Web- en IT-technologieën maken specifieke
beheersoftware vaak overbodig

Elk Saia PCD®-automatiseringssysteem is standaard uitgerust met web- en IT-functies. De volgens wereldwijd
erkende standaarden gebouwde web- en IT-functies bieden tal van communicatiemogelijkheAutomatiseringsniveau
den. Daarmee wordt elke PC of ander apparaat
met browser een 'besturingsstation'. Dankzij
deze mogelijkheden is een bovenliggend
besturings-/beheerniveau niet meer
Veldniveau
essentieel; in veel gebouwen is dit zelfs
helemaal niet meer nodig.

Tegenwoordig maken klanten over de hele wereld al
Saia PCD® met geïntegreerde
dankbaar gebruik van deze technologie. In dit kader worweb- en IT-functies vervangen
overkoepelende management/
den hieronder enkele markante projecten beschreven.
beheersystemen.
Beheerniveau

Systeemintegrator LCS gebruikt de techniek in het Sourasky Medical Center (TMC) in Israël. In het grootste
immuuntherapiecentrum van Israël worden Saia PCD®
met web- en IT-functies gebruikt voor de besturing,
gegevensregistratie en -toegang en trending en als
foutmeldingssysteem. De eenvoudige verwerking van
gegevens en het slanke procesverloop garanderen een
grote operationele betrouwbaarheid. Bovendien vereenvoudigt de combinatie van robuuste PLC-functies en
geavanceerde IT-mogelijkheden zowel de architectuur
als de integratie van het totale systeem. Deze optimale
oplossing werkt van begin af aan naar volle tevredenheid van het onderzoeksteam, onderhoudspersoneel en
management van het ziekenhuis.


Installatiescherm in het
Hebreeuws (vrije taalkeuze)
van de Saia PCD® in
Sourasky Medical Center

CERN, de Europese Organisatie
voor Kernonderzoek, is 's werelds grootste researchcentrum
op het gebied van deeltjesfysica. Daartoe onderhoudt CERN
meer dan 400 bedrijfsgebouwen in Genève en omstreken.
CERN houdt deze objecten
draaiend zonder centrale besturingstechniek of BACnet.
Als oplossing is gekozen voor standaardweb- en ITtechniek in alle DDC-automatiseringsstations. Meer
informatie vindt u op pagina 57.
Met het nieuwe beursgebouw en het bergmassief
'Pilatus' op de achtergrond beschikt Luzern over een
van de mooiste tentoonstellingsterreinen van Europa. Stijgende bezoekersaantallen en strengere eisen
hebben Messe Luzern AG ertoe bewogen het aantal
beurshallen uit te breiden en in moderne gebouwentechniek te investeren.
Wat de automatiseringscomponenten betreft, is de
keuze gevallen op Saia PCD®-systemen. Het aanbod van
de concurrentie bestond uit dure besturingssystemen.
Doorslaggevend was echter het webconcept
van SBC. De web- en IT-techniek in de Saia PCD®besturingen maakte een overkoepelend regel-/
beheersysteem overbodig. Het webconcept overtuigde!
Bij de nieuwbouw worden de beurshallen, een foyer en een
restaurant met Saia PCD®-automatiseringsproducten
bestuurd en volledig via de webinterface
bediend. Voor de bediening van de infrastructuur gebruiken personeel en technici dezelfde webinterfaces.

Beat Bucheli
Hoofd kantoor
Hünenberg, IReL AG,
systeemintegrator

Met web- en IT-techniek
is een speciale PC met besturingssysteem-software overbodig.


Schakelkast op het dak
van het ziekenhuis onder de
stralende zon in het Nabije
Oosten: een uitdaging voor de
PLC-techniek!

 SBC


Grootste immuuntherapiecentrum van Israël werkt met de web- en
IT-functies van Saia PCD®

Controls News 13
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Focus: Beheerniveau voor lean automation
Management/beheersoftware zonder licentiekosten tijdens engineering en optimalisatie

gebaseerde software van Saia Burgess Controls is onderdeel van de PG5-licentie en is speciaal voor het
beheer van grote aantallen decentrale Saia PCD®automatiseringsapparaten ontwikkeld. Pas als de beheerder besluit de software in continubedrijf te gebruiken, worden er eenmalig kosten in rekening gebracht.
Door Saia Visi.Plus al in de bouw- en inbedrijfstellingfase
in te zetten, wordt met minimale (financiële) inspanningen automatisch in een beheerniveau voorzien. Groot
voordeel hiervan is dat systeemintegratoren de 'Engineering Edition' van de visualisatie- en beheersoftware
sinds 2011 voor de volledige optimalisatiefase kunnen
gebruiken zonder dat hiervoor licentiekosten verplicht
zijn. De integrator heeft op elk moment toegang tot
alle belangrijke informatie, zonder bijkomende kosten.
De integratie in de engineeringflow gaf ook voor Fraport AG de doorslag Visi.Plus te gebruiken voor het beheer en de optimalisatie van de nieuwe terminal A-Plus.

Beheerniveau
Saia
Visi.Plus

Automatiseringsniveau

Veldniveau

Volledig geïntegreerd beheersysteem – Saia Visi.Plus

Vanaf de inbedrijfstelling en de optimalisatiefase
zorgen regel-/beheerfuncties voor meer overzicht en
maken het werk makkelijker. Voor optimalisatie op de
langere termijn en met een groot aantal Saia PCD®automatiseringsstations is het vaak handig om over
meer mogelijkheden te beschikken dan de regel-/
beheerfuncties van de afzonderlijke Saia PCD®producten met web- en IT-functies.
Voor dit doel kan men kosteloos gebruik maken
van de beheersoftware Saia Visi.Plus. Deze PC-

plannen

realiseren
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Het bijzondere van Saia Visi.
Plus is dat het kosteloos voor
engineering, inbedrijfstelling
en optimalisatie van installaties
beschikbaar is.
Pas als de beheerder besluit de
software in continu bedrijf te
gebruiken, worden er eenmalig
kosten in rekening gebracht.


beheren
optimaliseren

Saia Visi.Plus
Geen licentiekosten in de
plannings- en optimalisatiefase

Migros Westside Bern – het grootste
winkel- en evenementencentrum in
Zwitserland
De verschillende gebruikszones worden
bewaakt en gecontroleerd door vijf onafhankelijke Saia Visi.Plus-systemen met in totaal
12.000 aangesloten IO's. De PCD-systemen
zijn onderdeel van een ethernet- en glasvezelnetwerk en communiceren via TCP / IP.
Alle bedrijfstoestanden zijn via webpanels
en een uitgebreid SCADA-systeem
permanent opvraagbaar.

Koelmachines in een
supermarkt in Zweden
ICA Kvantum is samen met andere zaken
gevestigd in een nieuw winkelcentrum en
heeft in zijn supermarkt vier geavanceerde
koelmachines in gebruik. De dynamische
weergave van alle processen, trendgrafieken van alle gemeten temperaturen en
alarmbehandeling verlopen via de visualisatie- en besturingsoftware Saia Visi.Plus met
webserver.

Elektriciteitscentrale Zürich (ewz),
energienetwerk Schlieren-Rietbach
De elektriciteitscentrale van Zürich (ewz)
genereert, verwerkt, distribueert en
verkoopt energie. Sinds 1998 horen daar
ook contracting-installaties bij. De warmteen koudeleveringstations worden door het
besturingssysteem Saia Visi.Plus bewaakt,
zodat er bij storingen snel kan worden
ingegrepen. De contractgegevens van de
onderstations worden automatisch
bewaakt en bij afwijkingen geregistreerd.

Migros Westside Bern: hier gebruikt men Saia Visi.
Plus-besturingssystemen.

Vier geavanceerde koelmachines in een supermarkt in
Zweden worden bewaakt met Saia Visi.Plus.

Een van de ca. 300 Saia Visi.Plus-bedieningsschermen van de elektriciteitscentrale van
Zürich.

Controls News 13
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Focus: Kosten/baten van lean techniek voor de beheerder

Kosten-batenafweging
Dit artikel laat zien welke extra kosten bij de fabrikant ontstaan – en welke extra
voordelen de gebruiker geniet – wanneer automatiseringssystemen consequent op
lange levenscycli worden ingericht.
Auteur: Jürgen Lauber
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Extra kosten en extra baten
met lean automationtechniek

Saia Burgess Controls staat al meer dan dertig jaar
voor lange levenscycli en een hoge compatibiliteit
van automatiseringsoplossingen. Dat geldt zowel
voor het besturingspalet met PCD1, PCD2 en PCD3
als de bijbehorende applicatiesoftware. De 'levenscyclus' is geen doel op zich: vaak is de levenscyclus, de
duur van de gebruiksfase, aanmerkelijk langer dan die
van conventionele automatiseringsoplossingen. Dit
leidt tijdens de gebruiksfase onvermijdelijk tot hoge investeringskosten. Automatiseringsoplossingen van Saia
Burgess Controls zijn daarentegen berekend op de duur
van de gebruiksfase. De vraag is nu welke meerkosten
een fabrikant met 'lifecycle-commitment' heeft in vergelijking met aanbieders van goedkopere automatiseringstechniek met een kortere levensduur. Twee praktijkvoorbeelden maken duidelijk welke meerwaarde
staat tegenover de meerkosten.

Overzicht levenscyclus
Saia PCD®-regelsystemen


Implementatiefase
3 – 5 jaar

Productonderhoudsfase
> 10 jaar

Servicefase
> 5 jaar

18 jaar < levenscyclus Saia PCD®-systeem < 25 jaar

Overstapfase

Programmacompatibele opvolgers


Het 'lifecycle-commitment'
van Saia Burgess Controls
bestaat al meer dan dertig jaar.

Waar ontstaan de extra kosten bij de fabrikant?

omdat er tijdens de levenscyclus regelmatig nieuwe
functies bijkomen. Als een beheerder vijf jaar na de installatie een functie wil gebruiken die er bij levering nog
niet was, moet het besturingssysteem aan die behoefte
zijn aan te passen. In Saia PCD® is het geheugen dat daarvoor nodig is al gereserveerd. Dankzij de sterkere processors hebben Saia PCD® ook wat rekencapaciteit betreft
genoeg reserves aan boord. Het uitgangspunt voor debelofte van Saia Burgess Controls is dat de programmacode voor alle systeemtypen tientallen jaren lang tegen
minimale kosten en moeite kan worden gemigreerd. Dat
is mogelijk omdat de applicatiesoftware is losgekoppeld
van het hardwareniveau. Bij de ontwikkeling van de applicatie met Saia PG5® Controls Suite, wordt de programmacode niet speciaal voor de processor van een bepaalde CPU gegenereerd, maar voor een gestandaardiseerde
virtuele runtimeomgeving – de SBC Virtual Machine. In
het licht van de applicatieontwikkeling maakt het daarom niet uit op welke hardware het virtuele systeem
wordt uitgevoerd. Deze geavanceerde techniek wordt al
meer dan vijfentwintig jaar gebruikt voor PCD-besturingen. Toepassingsprogramma's die tientallen jaren geleden gemaakt zijn, kunnen probleemloos worden gebruikt op de nieuwste CPU-generaties. In vergelijking
met systemen met een aan hardware gekoppelde programmacode heeft de virtualisatie echter wel meer rekencapaciteitnodig.
Wat de extra kosten voor hardware betreft, moet ook
rekening worden gehouden met de beschikbaarheid
van elektronicacomponenten. Speciale chips met een
korte levensduur die voor weinig geld bijna alles kunnen, hebben hier geen zin. Deze chips zijn ideaal voor
consumentenproducten die sowieso om de paar jaar
worden vernieuwd. Industriële toepassingen vereisen compatibiliteit van functies en code over een
periode van tientallen jaren. Daarom werkt Saia Burgess
Controls alleen met componenten van fabrikanten die
zich opindustriële toepassingen richten.
Om een lange levenscyclus te garanderen, moeten
ook aanpassingen in de hardware zelf mogelijk zijn,
bijvoorbeeld om op nieuwe bussystemen of aansluit-

Fabrikanten van automatiseringscomponenten die
zich binden aan het 'levenscyclus-commitment' maken
extra kosten bij
–o
 ntwikkeling en onderhoud van hardware
–p
 roductie- en servicegerichtheid
–o
 ntwikkeling en onderhoud van softwaretools

Extra kosten van hardware in vergelijking
met goedkopere opties
Saia Burgess Controls voorziet de Saia PCD® automatiseringssystemen van twee keer zo veel geheugen als momenteel voor het besturingssysteem en de applicatiesoftware nodig is. We nemen deze voorzorgsmaatregel,
 SBC
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PCD3.Mxx060
CPU-printplaat: hoogwaardig
materiaal, opslag en krachtige
processor

Focus: Kosten/baten van lean techniek voor de beheerder
technieken te kunnen inspelen. In dat geval zijn aanpassingen en uitbreidingen van de firmware en applicatiesoftware
alleen vaak niet voldoende. De oplossing ligt in modulaire
hardware die via een groot aantal elektromechanische
stekkers kan worden uitgebreid.
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gehouden. Een product dat na tien tot vijftien jaar uit productie
wordt genomen, wordt niet langer aanbevolen voor nieuwe installaties. Maar vanwege onze belofte aan de klant, houden we nog
jarenlang materiaal op voorraad voor eventuele reparatie en vervanging. Verder zijn er altijd technici aanwezig die de oude
systeemseries nog tot in detail kennen. Bedrijven die deze service
ver voor het einde van de levensduur beëindigen, kunnen zich deze
moeite en kosten besparen. En zijn dus goedkoper uit.

Extra kosten in softwareontwikkeling en onderhoud

 
Voorbeeld
PCD2-modulariteit:
tot 12 interfaces
in parallelwerking mogelijk;
tot 1024 I/O uitbreidbaar

Extra kosten voor productie- en servicegerichtheid;
vergeleken met goedkopere opties
Al tijdens de eerste ontwikkelingsfasen moeten de ingenieurs van Saia Burgess Controls bij test- en controlemiddelen
rekening houden met een levensduur van gemiddeld twintig
jaar. Productiemiddelen die in de afgelopen twintig jaar zijn
ontwikkeld moeten dan ook efficiënt op voorraad worden

 E
en van onze omloopstellingen met controlemiddelen voor systeemseries van tientallen jaren oud

Alle gerenommeerde besturingsfabrikanten hebben van oudsher
de kerncomponenten, zoals 'runtimesysteem' (logische machine),
'engineeringtool' (programmeeromgeving) en besturingshardware zelf in huis. Daarvoor spreken ook sterke argumenten: ze houden zelf zeggenschap over de hard- en software en zijn voor het
onderhoud van de producten in hoge mate onafhankelijk van derden. Voor de ontwikkeling en het onderhoud van software – de
engineeringtools en het runtimesysteem – moet de fabrikant
bepaalde expertise in huis hebben, wat direct leidt tot hoge personeelskosten. Veel kleinere firma's hebben deze deskundigheid niet
of willen daar gewoon geen kosten voor maken. Desondanks
willen ze besturingstechniek leveren – en natuurlijk goedkoper
dan de gerenommeerde fabrikanten. Software wordt slechts als
noodzakelijk kwaad gezien.
Daarom vallen bedrijven in PC-techniek, klemtechniek of aandrijftechniek terug op softwareproducten die op de markt bekend zijn als 'SoftPLC' of 'SoftLogic'. Dat zijn doorgaans systemen van grote softwarebedrijven, zoals 3S, KW-Software en
Info-team, om de bekendste uit het Duitstalige gebied te noemen. Zulke software-PLC's worden vervolgens in actuatoren, busklemmen of aandrijvingen ingebed (embedded PLC). Dan krijgt
de engineeringtool nog een eigen naam en voor men het weet
brengt de vroegere componentenleverancier automatiseringssystemen op de markt. Doordat de kerncompetentie wordt uitbesteed, kunnen klanten die op zoek zijn naar de laagste prijs,
rekenen op flinke prijsvoordelen. Maar de klant krijgt iets waarvan de
levenscyclus zeer onzeker is.

Bron van gedwongen investering voor installatiebeheerders bij automatiseringssystemen

Levenscyclus vanuit het
oogpunt van de
beheerder/klant

Levenscyclus vanuit het
oogpunt van de
beheerder/klant

Fabrikanten van intelligente software en actuatoren, PC, busklemmen
Firma A

Firma B

Firma C

Firma D

Gerenommeerde fabrikanten
PLC-besturingstechniek
Soft PLC/
fabrikanten
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De levenscyclus van de besturingssystemen van gerenommeerde
fabrikanten (Rockwell, Siemens Simatic, Schneider enz.). Hier zorgt alleen
de Windows-levenscyclus voor gedwongen innovatiesprongen.

 E
lk extra toegevoegde-waardeniveau en elke componentenleverancier heeft
een eigen, op zichzelf staande levenscyclus voor zijn deelproducten.
Als gevolg hiervan ziet de beheerder in zijn automatiseringsysteem veel te veel
innovatiesprongen ontstaan waar hij bovenop moet zitten.
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Welke voordelen zijn verbonden aan een lange
levenscyclus en een hoge portabiliteit?
Zijn de extra kosten gerechtvaardigd? Abstract uitgedrukt kan men een product met een lange levenscyclus lang zonder storingen gebruiken en op elk
moment naar behoefte aanpassen en uitbreiden. De
investering en de opgebouwde knowhow werpen
nog lang hun vruchten af.
Portabiliteit betekent dat de applicatiesoftware, en
dus de investering in ontwikkeling en knowhow,
niet slechts voor één productlijn kan worden
gebruikt, maar voor alle apparaattypen van een fa-

brikant. Er zijn geen functionele grenzen en barrières
tussen kleine, middelgrote en grote systemen.
Alleen de rekencapaciteit, uitbreidbaarheid en
het aantal I/O's kunnen van apparaat tot apparaat
verschillen.
Met name bij besturingen via Ethernet hebben honderden Saia Burgess Controls-klanten dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid bestaande applicatiesoftware van 'oude' automatiseringsproducten
op systemen van de nieuwste generatie over te zetten Hieronder volgen twee veelzeggende voorbeelden uit de praktijk.

Academisch Medisch Centrum Amsterdam


AMC in Amsterdam
www.amc.nl

Luchtfoto:
AMC in Amsterdam


Het AMC is een medisch centrum met 8000 medewerkers en 1000 bedden. Op het terrein dat ook
voor onderwijs en congressen wordt gebruikt, kunnen
15.000 mensen tegelijk worden ondergebracht. Al met
al een enorm groot – en als academisch ziekenhuis ook
complex – geheel.
Voor de automatisering van het centrum worden
320 Saia PCD®-stations gebruikt, met zo'n 18.000 I/Opunten. Verder zijn in enkele delen van het gebouw
systemen van JCI, Honeywell en Siemens geïnstalleerd. Toen de eerste ca. vijftien jaar oude Saia PCD®systemen werden gemoderniseerd met de nieuwe
generatie met web- en IT-techniek, was de beheerder aangenaam verrast door de snelle, voordelige en
probleemloze overschakeling van 'oude' Saia PCD® op
systemen van de nieuwste generatie. Zoiets had hij bij
de concurrentie nog niet meegemaakt. Aansluitend
worden nu ook de installaties die tot dusverre met
andere onderdelen waren uitgerust, gemoderniseerd
met nieuwe PCD3-automatiseringsstations en SBCwebpanels. Zo is het AMC ook wat deze installaties
betreft tijdens de hele levenscyclus goed af en klaar
voor alles wat de toekomst brengen zal.

 Tom Emke, technisch leider van het AMC Amsterdam

 H
et gebouwautomatiseringssysteem van het AMC
biedt naast veel andere functies ook piekbewaking
bij stroom- en gasverbruik.

rimaire installatie in het AMC met 'oudgedienden' PCD4 en
 P
PCD2 in de schakelkast.

 SBC
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Industriële kaasmakerij Bustaffa
Kaasmakerij Bustaffa is een prachtig voorbeeld van de voordelen van een lange levenscyclus en gegarandeerde migratie van programmacode.
Bij Bustaffa in Montova (Italië) werkt men met duizend
medewerkers aan de productie van 24.000kg kaas per
dag – goed voor een jaarlijkse omzet van vierhonderd
miljoen euro. Sinds 1989 loopt de hele automatisering
van Bustaffa via Saia PCD®-besturingen. In totaal gebruikt men 60 Saia PCD®-CPU's met 8350 I/O-punten in
continu bedrijf – 24 uur per dag / 7 dagen per week / 365
dagen per jaar.
In 2008 veroorzaakte een storm enorme wateroverlast in de fabriek. De schakelkasten met de PCD6besturingen hebben daardoor korte tijd vol water
gestaan.
Toen alles eenmaal droog was, begonnen de 14 getroffen besturingen weer te lopen en kon de productie
meteen worden hervat. Het binnengedrongen water in
de contacten bracht echter een corrosieproces op gang
dat tot onregelmatige storingsmeldingen leidde en de
betrouwbaarheid van de productie in gevaar bracht.
Zoiets mag vooral in de levensmiddelenproductie niet
lang duren.
Romani Freddi, eigenaar van Bustaffa, had dus een
groot probleem. Hij moest een miljoeneninvestering
doen en zijn bedrijf tijdens de herinrichting enige tijd
sluiten. De aanloop- en opstartfase van het nieuwe
systeem zouden grote risico's met zich meebrengen
voor de productkwaliteit en de productieaantallen. Een
nachtmerrie voor de eigenaar en beheerder.
Dankzij het 'lifecycle- and portabilitycommitment'
van Saia Burgess Controls kon het probleem voor een
fractie van het bedrag en zonder enige productieuitval worden opgelost. Terwijl alle systemen normaal
bleven werken, zijn 14 PCD6-besturingen van meer dan
twintig jaar oud vervangen door 7 PCD3-besturingen
van de nieuwste generatie. De programma's zijn gemigreerd en er zijn nieuwe web- en IT-functies geïmplementeerd.

Conclusie
De extra kosten die een leverancier van automatiseringssystemen maakt om een lange levenscyclus en migratiemogelijkheden te waarborgen, zijn heel laag. Het is
daarom onbegrijpelijk als investeerders en beheerders zulke systeemeigenschappen negeren. De besparingen voor de gebruiker zijn zeker tien tot honderd keer groter dan de meerkosten bij de productie. In een geval als Bustaffa loopt de besparing
(en daarmee de baten) in de miljoenen.
Tot nu toe is hier alleen het financiële aspect besproken.
Gebruikers moeten zelf uitmaken op welke manier zij
profiteren van meer rust en minder stress bij de dagelijkse werkzaamheden.
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 Producten van Bustaffa

Romani Freddi, eigenaar van
kaasfabriek Bustaffa
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 H
et twintig jaar oude automatiseringssysteem van Bustaffa – de geel gemarkeerde PCD6
moesten wegens waterschade worden vervangen.

SCA

DA

 Productie van Bustaffa

39

SCA

DA

SCA

DA

SCA

DA

SCA

DA

SCA

DA

SCA

DA

 H
et automatiseringssysteem van Bustaffa na het herstellen van de waterschade. Tijdens de herinrichting konden alle systemen normaal blijven werken en hoefde de productie niet te worden stilgelegd.
In het SCADA-systeem zijn geen wijzigingen aangebracht.
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Focus: SBC S-Engineering = lean engineering
HYP
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“Elektroschrauber”

Wikipedia:
Engineering is the discipline of applying scientific

De weg naar automatiseringsoplossingen:
eenvoudig, veilig en altijd open
Finanzcontroller

12,3

Sanitär/Lüftung

and practical knowledge,

S-Engineering beschrijft de basiskenmerken en -methoden voor de snelle en betrouwbare implementatie van efficiënte automatiseringsoplossingen met de hard- en softwareproducten van SBC. S-Engineering onderscheidt zich fundamenteel van het
aanbod van andere fabrikanten. Hoewel dit onderscheid niet altijd tastbaar of zichtbaar
is, is het absoluut aanwezig en van grote betekenis.
Betreiber

in order to design and
build systems that safely
Programmierer
realize improvements
to

Projektleiter

the lives of people.
HYP
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1/X

X2

X

Prozess-

Prozess-Ingenieur



11101
01001

Auteur: Yusuf Koer
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tools ruimte aan softwarespecialisten en programmeurs
om hun expertise in te zetten. Het is ook mogelijk om
een eigen MyAutomation-suite te bouwen. S-Engineering heeft voor ieder wat wils.
Schichtführer

Planer

Prozess-Ingenieur
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2. E
 lke methode voor elk systeemtype
op elk moment
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SBC softwaretools, zoals Saia PG5® Controls Suite, kunnen
door praktisch iedere technicus probleemloos worden
gebruikt. De tools zijn makkelijk onder de knie te krijgen
en eenvoudig in gebruik. Aan de andere kant geven de

110 0 1
1 1101

ne

1. Met S-Engineering kan iedereen automatiseringsoplossingen bouwen en aanpassen

elk moment

S-Engineering biedt een unieke combinatie van een
groot aantal positieve eigenschappen. Het brengt
de voordelen en sterke punten van andere systemen
samen en sluiten de nadelen buiten.

De combinatie van deze drie vrijheden biedt klanten
van Saia Burgess Controls bijzonder veel speelruimte.
Sanitär/Lüftung
Generalunternehmer
De verschillende methoden voor de implementatie
van besturingsen regeltechniekoplossingen kunnen
naar wens worden gecombineerd. De methoden zijn
voor alle Saia PCD®-producttypen gelijk en de gegeneProgrammierer
reerde softwarecode
is vrij porteerbaar. En dat niet alleen voor de korte duur, maar tientallen 11101 jaren en 11101meerdere
01001
01001
S - En
generaties lang. De afzongi
derlijke aspecten vindt
Investor
men ook bij veel andere
leveranciers. S-Engineering combineert ze
echter allemaal en dat
Planer
maakt de oplossing
elke metho
de
uniek.
elk

Fertigung

X

Konsument/Nutzer

Fertigung

Saia PG5® Control Suite

PCD2

Een software-engineeringsysteem voor elke methode,
elk apparaattype en elk moment.
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Focus: SBC S-Engineering = lean engineering
3. Top-down en bottom-up met één systeem

SBC S-Engineering en efficiëntie

Er zijn ontwikkeltools voor besturingsprogramma's die
vanuit installatieschermen direct hardwareafhankelijke,
complexe programmacode genereren. Die code wordt dan
vaak uitgevoerd op een enkel dedicated controllertype. De
programmering verloopt in dat geval top-down. De automatiseringspiramide wordt van boven naar beneden ingevuld.
Er zijn ook systemen waarbij de engineering begint met
een enkele hardwaremodule. Vervolgens worden de meeten regelfuncties gerealiseerd. Ten slotte worden de installatieschermen en alarmfuncties gegenereerd. De automatiseringspiramide wordt van beneden naar boven ingevuld.
Met SBC S-Engineering zijn beide benaderingen mogelijk al
naargelang de applicatie. Wat SBC S-Engineering zowel bij
top-down als bij bottom-up zo voordelig maakt, is dat de Saia
PG5® in principe geen hardwareafhankelijke programmacode genereert, maar een porteerbare intermediate-code.
Ook vanuit installatieschermen wordt geen ellenlange code
gegenereerd. De tussenstap verloopt via grafische objecten.
Zo is de applicatie veel makkelijker te onderhouden en een
stuk begrijpelijker.

Om vanaf het begin van de projectrealisatie efficiënt met S-Engineering te kunnen werken, bevat
het een groot aantal installatiemodellen (zoals
DDC-Suite), grafische objectbibliotheken en functieblokken - goed gedocumenteerd en eindeloos
beproefd.
Met SBC S-Engineering-tools kan deze stevige basis naar wens worden uitgebreid met
modules en installatiestandaarden. Zodoende
kan elke klant zich in efficiëntie en vaardigheid
ook van andere SBC-gebruikers onderscheiden.
SBC S-Engineering maakt het mogelijk.

Gebouwencomplex

Gebouwdelen


Bottom-up- en top-down
engineering:
in elke gewenste mengvorm
mogelijk; niet 'of of' maar 'en
en'!

Kijk hier hoe S-Engineering er in de praktijk
uitziet: www.pcd-demo.com

Bouwelementen

Basismaterialen


Zo komt een gebouw tot
stand: Een combinatie van de
meest uiteenlopende materialen en methoden zorgt voor
efficiëntie en vereenvoudiging.


Zo komt een project
met S-Engineering tot
stand:
De programmaopdrachten
zijn als zand, de syntaxis is
het cement. FUPLA-pagina's
vormen de prefab-bouwelementen, die echter op elk moment weer kunnen worden
opgesplitst en gewijzigd.

HVAC
Project
Verwarming
Ventilatie
Airco
Sanitair
Elektra
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Gebouwdelen
Automation-engineering

Basismaterialen
Softwareontwikkeling

Bouwelementen
Software-engineering
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Service met S-Energy
Energie-efficiëntie verhogen én geld verdienen
Automatiseringsprofessionals krijgen te maken met een nieuw werkterrein. Na de
gebeurtenissen in Fukushima neemt de druk toe om het energiegebruik drastisch te
verlagen. Er is behoefte aan oplossingen en diensten waarmee beschikbare hulpbronnen efficiënter worden benut – met name in de automatisering. Dankzij de schaalbaarheid van het S-Energy-concept ontstaan er voor systeemintegratoren geheel
nieuwe mogelijkheden.
Auteur: Peter Steib

In 2009 is Saia Burgess Controls begonnen zich meer
op energiemonitoring en -beheer toe te leggen. Onder
het motto 'Wees milieubewust én verdien geld!' presenteerden we in Controls News 12 ons idee van energie-beheer. Toen stond vooral de bescherming van het
klimaat op de voorgrond. De gebeurtenissen in 2011
hebben energievoorziening echter in een heel ander
licht geplaatst. Naast het halen van de klimaatdoelen
gaat het nu vooral om het waarborgen van de continuïteit van de energielevering. Gezien de verminderde
capaciteit voor energieopwekking en een netinfrastructuur die niet meer tegen de nieuwe eisen is opgewassen, kunnen we niet anders concluderen dan dat
energiebesparing geen luxe is, maar bittere noodzaak.
De politiek heeft al gereageerd: belastingvoordelen en
subsidies om het wegtrekken van energie-intensieve
bedrijven te voorkomen, zijn alleen nog beschikbaar
voor mensen met een energiebeheersysteem en een
permanente registratie van het energiegebruik.
De druk om efficiënter met energie om te gaan wordt
dus voortdurend opgevoerd. Dat heeft zijn weerslag

op de automatisering. Puur meten en visualiseren van
het energiegebruik leidt al tot besparingen. Maar optimalisatie vereist meestal een afzonderlijke energiebeheeroplossing. Voor een optimaal energiegebruik is
kennis van de processen onontbeerlijk. Daarom is het
zinvol dat degene die de automatisering in handen
heeft, ook voor de energieoptimalisatie zorgt. Voor
systeemintegratoren opent dit nieuwe werkterreinen.
Het biedt de welkome gelegenheid naast de automatisering ook te zorgen voor een passend energiebeheer.
Dan is het goed te kunnen vertrouwen op een automatiseringstechniek waarin energiebeheer al is ingebouwd. S-Energy bevat een hele toolkit aan componenten en functies die naadloos in de wereld van de
automatisering zijn in te passen. Of men nu op zoek is
naar kant-en-klare energiemonitoring of wil kunnen inspelen op individuele bedrijfsbehoeften: S-Energy
biedt op elk niveau de juiste vorm, pasvorm en functie
(form, fit and function).

Oude doelstelling met nieuwe uitdaging: de motivatie om de energie-efficiëntie te vergroten, is niet meer alleen gebaseerd op
klimaatbescherming; het komt er nu ook op aan de verminderde capaciteit van energiecentrales en netinfrastructuren te compenseren.
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Geld verdienen
met energie-efficiëntie

Basic Fit: standaardproduct S-Energy Manager
als deuropener
Met de S-Energy Manager begaven we ons in zoverre op
onbekend terrein dat het de eerste keer was dat we met
een bedrijfsklare oplossing kwamen. Tot dat moment
produceerden we besturingen, I/O-componenten,
communicatiemodules – kortom producten die pas
na programmering of engineering konden werken. De
S-Energy Manager is dus anders: die komt bedrijfsklaar
uit de doos, hoeft alleen maar te worden gemonteerd en
kan direct stroomverbruik en kosten aflezen. Zo op het
eerste gezicht eerder bedoeld voor de interne installateur
dan voor externe programmeurs met een engineeringachtergrond. Wat willen we daarmee bereiken?
Steeds meer mensen raken overtuigd van het belang
van energie-efficiëntie. Industriële bedrijven en exploitanten van vastgoed willen het energiegebruik liever
vandaag dan morgen terugdringen. Maar hoe te beginnen? Eigen ervaringsgegevens ontbreken; bestaande
oplossingen vergen hoge investeringen voordat überhaupt de eerste euro bespaard is. Het is daarom niet
verwonderlijk dat bedrijven maar moeilijk een beslissing kunnen nemen. En velen gaan uiteindelijk op de
oude voet verder. Met de S-Energy Manager geven wij
juist deze groep het gereedschap in handen om voor
weinig geld en met gebruik van eigen middelen energiemonitoring te installeren. Ook als er in eerste instantie geen sprake is van automatisering en engineering,
is daarmee energie-efficiëntie of energiebeheer in elk
geval op de kaart gezet. Zij kunnen dan op dat gebied
ervaring opdoen. Daarmee is er een basis waarop later
– met hulp van automatiseringsprofessionals – kan worden verdergebouwd.

tallen berekenen, bepaalde weergavemodi gebruiken
of speciale automatismen voor uitschakeling realiseren.
Het grote voordeel van de S-Energy Manager is dat
het geen toepassingsspecifiek product is, maar een op
SBC PLC-techniek gebaseerde oplossing. Energiemonitoring dus, die helemaal bedrijfsklaar is en in bediening
en functie naar behoefte kan worden uitgebreid en
aangepast. De technologieën die bij SBC webpanels en
Saia PCD®-besturingen worden gebruikt, worden ook
ingezet voor de S-Energy Manager. Zo is de gebruikersinterface als webvisualisatie uitgevoerd en worden energiewaarden via PLC-programma's ingelezen en verwerkt.
Van zowel het webproject als het PLC-programma is de
broncode beschikbaar. Deze programma's kunnen met
de S-Web Editor en programmeertool van SBC worden
aangepast.

Good fit: S-Energy Manager aanpassen
Als er een schaap over dam is, volgen er meer; dat geldt
ook voor energiebeheer. In het begin is een doorlopende registratie en weergave van verbruikswaarden genoeg. De mogelijkheden om te besparen zijn dan al in
kaart gebracht. Zelfs dure storingen van apparatuur en
machines kunnen dan worden uitgezocht. De volgende
wens is vaak de monitoring specifiek op eigen behoeften af te stemmen. Men wil bijvoorbeeld bedrijfskenge-

 O
nderscheiden door
'Gebäude-Effizienz-Dialog
Frankfurt 2011':
het Saia Burgess Controls
partnerconcept als beste
service
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Over het algemeen heeft een elektrotechnicus onvoldoende programmeerkennis om dergelijke aanpassingen uit te voeren. Programmeurs met SBCervaring daarentegen voelen zich meteen thuis
en kunnen de ingebouwde functionaliteit van de
S-Energy Manager verder uitbouwen. Zij hoeven
alleen gewenste extra functies te programmeren –
wat tenslotte ook de taak van de systeemintegrator is.
De beheerder is natuurlijk eerder bereid om meer in
energie-efficiëntie te investeren en expertise van buitenaf aan te trekken als hij kan terugvallen op een al
geïnstalleerd, vertrouwd systeem.

Perfect fit: energiebeheer met Saia PCD®systemen
De S-Energy Manager is in de eerste plaats bedoeld
voor kleinere aanpassingen en functie-uitbreidingen.
Voor uitgebreide automatiseringsprojecten – inclusief
energiebeheer – kunnen Saia PCD®-besturingen worden gebruikt. Zeker bij hoge eisen aan de hardware
of bij aansluiting van verschillende bussystemen zijn
Saia PCD®-besturingen met hun modulaire structuur en onbeperkte programmeerbaarheid favoriet.
Ook bij een bestaande automatisering is het slim om
energiemonitoring en -beheer direct te integreren en
daarvoor geen apart systeem te installeren. Dat voorkomt dualiteit en stelt verbruiksgegevens beschikbaar
waar ze nodig zijn.
Wat bieden PCD-besturingen op het gebied van energiebeheer? Allereerst de registratie van verbruiksgegevens. Verbruiksmeters zijn in vele uitvoeringen

verkrijgbaar. Verschillende interfaces, protocollen
en functies maken de integratie er niet makkelijker
op. Saia PCD®-besturingen beschikken van huis uit
over een groot aantal interfaces. S-Energy Manager
en energiemeters kunnen worden aangesloten via
S-Bus; water-, gas- en koudemeters via S0-impulsingangen, M-Bus of Modbus. Verbruikswaarden kunnen
via de besturing worden verwerkt, in CSV-bestanden
worden opgeslagen en via webvisualisatie in duidelijke trendgrafieken weergegeven. Zodoende wordt
de besturing een zeer flexibele, programmeerbare
gegevensverzamelaar.
Vervolgens is het nog maar een kleine stap om actief
in processen in te grijpen en deze verbruiksafhankelijk aan te sturen. Piekbewaking in productiebedrijven
of het transparant maken van verbruiksgegevens in
gebouwenautomatisering vormt zo de aanzet tot
verdere energiebesparingsprojecten.
Energiebeheer op automatiseringsniveau maakt hoge
besparingen mogelijk. Vanwege de vereiste engineering-knowhow wordt meestal een systeemintegrator
in de arm genomen. Ook 'normale' automatiseringsprojecten zullen steeds meer moeten bijdragen aan
energiebesparing. Een integrator die in een project
naast de eigenlijke automatisering ook energiebeheer
kan meenemen, mag op meer opdrachten rekenen en
heeft een voorsprong op de concurrentie.

De praktijk: meten, opslaan en de mogelijkheid om in te grijpen

SQL lokaal

Hoe een volledig geïntegreerd energiebeheer eruit kan zien, maakt het volgende voorbeeld duidelijk. HSG Zander is
een toonaangevende dienstverlener in integraal facility-management. Het systeem moet daarvoor alle verbruikswaarden van een vastgoedobject registreren, weergeven en analyseren. In een pilotproject werd een gebouw uitgerust met een PCD3-besturing en een S-Energy Logger voor de gegevensoverdracht naar een SQL-database.
Bij een energiebeheersysteem van die omvang zijn de hoeveelheden waarden enorm. Bovendien hebben de gebruikers de gegevens voor uiteenlopende doeleinden nodig; de gebouwbeheerder kijkt vooral naar de actuele verbruiksgegevens, terwijl voor het onderhoud van het gebouw vooral historische gegevens belangrijk zijn. Alle gegevens
Praktijkvoorbeeld: een met
Saia PCD®-besturingen uitgeongefilterd weergeven is contraproductief. Met frustratie of zelfs overbelasting tot gevolg. De AutomationServer is
voerde energiebeheertoepassing.
daarom zo ingericht dat zowel de registratie als de weergave van energierelevante informatie aan de behoefte
Het gaat hier om de registratie
van gas-, water- en stroomvergebruiker kan worden aangepast. Het systeem neemt daarvoor eerst alle beschikbare verbruikswaarden op.
bruik. Alle meetwaarden worden
Vervolgens geeft de gegevens doelgroepgericht weer in verschillende gebruikersinterfaces. Indien nodig kan deze
zowel in een lokale SQL-database
als in het centrale bedrijfssysteem
weergave ook nog later worden aangepast.
opgeslagen.
De geregistreerde energiewaarden van water- en gasverbruik en vier stroom
meters worden via M-Bus of S0-impulsingang gelezen en in Excel-compatibel
Internet
CSV-formaat opgeslagen. Deze standaardinterface biedt de mogelijkheid
Intranet
SQL centraal
historisch verzamelde gegevens of daaruit voortkomende factoren eenvoudig te visualiseren via softwaretools. Een centrale SQL-database zorgt in dit
project voor de installatie- en gebouwoverkoepelende verwerking van de
Router
Buiten
LAN
gegevens. Het resultaat is een krachtige, gebruiksvriendelijke en IT-conforme
Excel
gegevensopslag en -evaluatie.
Ruimte
M-Bus
Door de vrij programmeerbare PLC kan HSG Zander op een later tijdstip
S0
actief in de regel- en besturingsprocessen ingrijpen. Dat alles voor een hoger
Vochtigheid
rendement van het totale systeem en dus het gebouw.
Gas

Water
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 B
asic Fit:
S-Energy Manager en energiemeters bieden bedrijfsklare basisfuncties voor een
probleemloze implementatie
van energiebeheer.

Basic Fit

 G
ood fit:
Met een in de S-Energy
Manager ingebouwde
logic-controller kan de
PLC-programmeur extra
functies bouwen. Daarbij
beschikt hij over drie digitale
ingangen, drie pulsingangen,
drie relaisuitgangen en de
verbruikswaarden van alle
aangesloten energiemeters.
Met de S-WebEditor kan ook
de gebruikersinterface naar
wens worden aangepast.

Good fit

Simatic Step7
of
Saia PG5®

S0-interface

erfect fit:
 P
Dankzij het grote aantal
communicatie-interfaces, de
web- en IT-functionaliteit en
de onbeperkte programmeerbaarheid, kunnen met
Saia PCD®-besturingen
volledig op maat gesneden
energiebeheeroplossingen
tot stand worden gebracht.

Simatic Step7
of
Saia PG5®

Perfect fit
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Referentieprojecten: 12 interessante projecten in de kijker
 Kaasfabriek Bustaffa | Mantova/Italië
Hoe kan de automatisering van een productie-installatie volledig worden gemoderniseerd zonder ook
maar één productiedag verlies?
Na enorme waterschade te hebben
geleden in de ruimte met besturingen,
besloot Bustaffa alle schakelkasten te
vernieuwen en meteen de automatisering te moderniseren. Voor dit belangrijke project vroeg het bedrijf een
groot aantal leveranciers van automa-

tiseringsoplossingen offerte te doen.
Afgezien van SBC kon geen enkel bedrijf garanderen dat de productie zou
blijven doorlopen en het bestaande
SCADA-systeem gehandhaafd kon blijven. De overgang van de oude PCD4/
PCD6-generatie naar PCD3 verliep vol-

gens plan en alle technische, tijdgerelateerde en financiële aspecten van het
project zijn naar volle tevredenheid
van Bustaffa uitgevoerd. Een resultaat
dat te danken is aan de lange levenscyclus die alle Saia PCD® systeemseries
eigen is.

Productie-installatie 
Renovatie 
Productieproces 
Levenscyclus 

Project uitgevoerd door
Artika Automazione,
Italië

 Gebouw Marc Cain | Bodelhausen/Duitsland
POM-gecertificeerd HVAC-systeem en ruimtebesturing voor betere luchtkwaliteit en lager energiegebruik in modebedrijf
Van begin af aan lag de lat voor de automatisering van het gebouw heel hoog.
Het doel was 'Peace of Mind'-certificering door TÜV. Met dat uitgangspunt
zijn alle HVAC-aspecten van het gebouw in één flexibel besturingsproject

gebundeld. Voor de opwekking van
warmte worden bijvoorbeeld verschillende bronnen gebruikt. De warmte
wordt zo verdeeld dat er minder energie wordt verbruikt. In een complexe
installatie is dat alleen mogelijk als de

besturingssystemen naadloos in alle
apparaten kunnen worden geïntegreerd, ongeacht de beschikbare communicatiemogelijkheden.

POM 
HVAC 
Energie 
Gebouwenautomatisering 
Kantoorgebouw 
Ruimtebesturing 
Project uitgevoerd door
Henne & Walter, Duitsland

 Biokimica | Pisa/Italië
Marktleider in chemicaliën voor leer-, textiel en reinigingsindustrie vertrouwt
voor productieprocessen en HVAC op Saia PCD®
Biokimica en zijn systeemintegratoren profiteren al jaren van de voordelen van de industriële besturingen
van Saia PCD® bij het beheer van heterogene processen, zoals bij chemische reactors, waterbehandeling, ver-

Productie-installatie 
Waterbehandeling 
Energie 
Gegevensregistratie 
Chemische reactors 
Verlichting 
Web + IT 
Project uitgevoerd
door ESA srl, Italië
 SBC
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warming, ventilatie en verlichting.
Hierbij wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de web- en IT-functies, bijvoorbeeld om voor het receptbeheer
gegevens uit te wisselen met de
AS/400, medewerkers bij de produc-

tielijnen te informeren en instrueren
of gegevens in het lokale flashgeheugen op te slaan om alle charges te
kunnen traceren.
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 Academisch Medisch Centrum | Amsterdam
Een van de tien beste academische ziekenhuizen ter wereld vertrouwt op Saia PCD® besturingen voor
een beter binnenklimaat en een lager energiegebruik
Het AMC wilde de besturingssystemen in
de loop van een aantal jaar stap voor stap
vernieuwen en uitbreiden, maar zonder
zich zorgen te hoeven maken over kosten en moeilijkheden bij veranderingen.
In 2000 gebruikte het AMC voor het eerst
Saia PCD® besturingen in de gebouwen,

processen en inrichtingen. Ruim tien jaar
later staat het medisch centrum nog altijd
achter die beslissing. Dat is onder meer
te danken aan de transparante integratie
van de nieuwste Saia PCD® generatie, het
algemene gebruik van ethernet, het flashgeheugen voor gegevensopslag en de be-

trouwbaarheid van de geïnstalleerde apparatuur. De communicatiemogelijkheden
waarmee Saia PCD® een verbinding met
alle systemen tot stand kunnen brengen,
maken het werk van de systeemintegrator
een stuk makkelijker.

 Ziekenhuis
 Renovatie
 HVAC
 Energie
 Steriliseren
 Gegevensregistratie
 Communicatie
Project uitgevoerd
door Regel Partners, NL

 Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung | Wolmirstedt/Duitsland
Revisie van een HVAC-installatie met handhaving van de bestaande communicatiebekabeling en
verwarmingsinstallatie voor meer comfort en meer eenvoudige processen
De systemen die in de loop der jaren in
de kantoren, zwembaden, werkplaatsen en woongebouwen van de stichting waren geïnstalleerd, zijn vervangen door Saia PCD® besturingen.
Dankzij de communicatiemogelijkheden van Saia PCD® kon de gegevens-

uitwisseling via de bestaande kabels
plaatsvinden. Hierbij speelde de toestand van de kabels, zoals de lengte,
geen rol en werd bij nieuwe segmenten ethernet niet vergeten. Het aanwezige Wilo-verwarmingssysteem en
de nieuwe biothermische centrale kon-

den zonder problemen worden geïntegreerd. Men is zeer te spreken over de
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

 Gebouwenautomatisering
 Woongebouwen
 Renovatie
 HVAC
 Communicatie
Project uitgevoerd
door NOWUS Automatisierungstechnik GmbH,
Duitsland

 Aquazoo Löbbecke Museum | Düsseldorf/Duitsland
Waterbehandeling en -filtering en energie- en kostenefficiëntie door modernisering van installaties
Op een totaaloppervlak van 6800
vierkante meter leven rond de 450
diersoorten. In 25 ruimtes zijn 80
aquaria met in totaal 613.000 liter
water te zien. De vervanging van
de analoge techniek vond plaats
in operationeel bedrijf, omdat de
installaties vanwege de dieren niet

konden worden stilgezet. Het doel
was de kosten en het energiegebruik
te verlagen door modernisering van
de installaties. In de tropenhal is de
luchttemperatuur permanent 25°C
en de luchtvochtigheid 80–100%.
Een aantal keer per dag regent het
hier speciaal behandeld water. Per

uur stroomt er 80.000 liter water
door de leidingen, dat gefilterd, gekoeld of verwarmd wordt en naar de
doellocatie wordt gepompt. Speciale
vereisten: visualisatie Wonderware
Intouch via OPC en communicatie
via FND met het plaatselijke rekencentrum.

 Gebouwenautomatisering
 HVAC
 GBS-verbinding via OPC
 Renovatie
 Waterbehandeling
 Openbare gebouwen
Project uitgevoerd door
Kirschbaum & Rohrlack
GmbH, Duitsland
Controls News 13
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 Rekencentrum Wusys | Frankfurt/Duitsland
Energiebeheer en rapportage voor optimaal energiegebruik en volledige transparantie van elektriciteitskosten
Wusys was op zoek naar een manier om
de algemene energievereisten van rekencentra te beheren: bewaking en optimalisatie van de PUE-waarde, beheer van
alle thermische aspecten en alle primaire
veiligheidselementen zoals lekkageopsporing en verbinding met de brand-

beveiligingsinrichting. Wusys beheert
meerdere rekencentra en gebruikt
SNMP voor de gegevensregistratie.
Vanwege hun standaard communicatiemogelijkheden zijn Saia PCD® besturingen ingezet om een brug te slaan
tussen IT en HVAC/elektra. Het lag voor

de hand ook energiemeters van SBC te
gebruiken. Het systeem dat zo ontstaan is,
voorziet de beheerstations van Wusys van
alle benodigde beheer-, veiligheids- en
afrekeningsgegevens voor een rendabele exploitatie van het rekencentrum.

Rekencentrum 
Energiebeheer 
PUE 
SNMP 
Energiemeters 
WEB + IT 
Project uitgevoerd door
isplan, Duitsland

 Johnson Electric | Shenzhen/China
Energiebeheer begint met meten, visualiseren en analyseren van energiegebruik
Johnson Electric, wereldleider op het
gebied van elektromotoren, installeerde in een van zijn fabrieken 74 elektriciteitsmeters van SBC. Saia PCD® besturingen regelen de gegevensoverdracht
naar en communicatie met de ERP. Zo
kunnen op alle niveaus, tot aan waarde
toevoegende processen en machines,

gedetailleerde analyses worden uitgevoerd. Door de vlotte installatie konden
binnen de kortste keren live-gegevens
worden opgevraagd. De onmiddellijke resultaten waren indrukwekkend
en vormden het uitgangspunt voor
de oplossing van problemen in de
elektroinstallatie zoals een lage cosφ.

JE ontdekte inefficiënte componenten en verving te grote elementen
door onderdelen met passende afmetingen. De kosten waren in minder
dan drie maanden terugverdiend:
reden genoeg voor JE om ook in andere fabrieken vernieuwingen door te
voeren.

Productie-installatie 
Energiebeheer 
Energiemeters 
ERP 
WEB + IT 
Project uitgevoerd
door Johnson Electric,
Hongkong

 Lötschberg-basistunnel | Zwitserland
De Lötschberg-basistunnel door de Zwitserse Alpen is met een lengte van 34 kilometer de op twee na
langste tunnel ter wereld. Ook hier vertrouwt men op Saia PCD® systemen om de correcte werking van alle
technische installaties te waarborgen.

Spoorwegtunnel 
Levenscyclus 
Klimaatregeling 
Draadloze technologie 
Camerabewaking 
Brandbeveiliging 
Verlichting 
Project uitgevoerd
door BLS, Zwitserland
 SBC

De hoofdtunnels zijn om de 333 meter
door dwarsverbindingen met elkaar verbonden. De klimaatgeregelde containers
in deze dwarstunnels herbergen alle
systemen voor brandbeveiliging, draadloze netwerken, verlichting, camerabewaking en ventilatie. Saia PCD® zorgen voor

Controls News 13

een continue besturing en bewaking van
de 30.000 I/O-punten. Deze installaties
moeten nu aan een eerste revisie worden
onderworpen, waarbij verouderd materiaal van verschillende fabrikanten wordt
verwijderd. Er is besloten deze apparaten
te vervangen door Saia PCD®, vanwege

hun lange levensduur. Dat betekent een
uitbreiding van het besturingsnetwerk
naar 100.000 fysieke gegevenspunten.
Dat is het bewijs dat iets hogere uitgaven
voor kwalitatief hoogwaardige producten zich op de lange termijn wel degelijk
terugbetalen.
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 Messe Luzern AG | Luzern/Zwitserland
Na renovatie en uitbreiding kon de beurs in Luzern aan de MINERGIE-norm voldoen en werd
dit belangrijke trefpunt nieuw leven ingeblazen.
De beurs van Luzern beslaat met vier
hallen zo'n 13.000 m2 en voldoet ook
in technisch opzicht aan alle eisen voor
tentoonstellingen. Voor een energieefficiënt gebruik van de door MINERGIE
gecertificeerde beurshallen, moeten
verlichting, ventilatie en airconditioning

flexibel aan verschillende soorten evenementen zijn aan te passen. De op
bustechniek gebaseerde systemen, zoals
DALI voor licht en MP-bus voor HVAC,
konden soepel in de Saia PCD® besturing
worden geïntegreerd en met webtechniek bedienbaar worden gemaakt. Door-

slaggevend voor de beslissing met SBC
in zee te gaan, waren de enorme flexibiliteit van onze programmeerbare besturing en het webtechnologie-concept,
dat grote investeringen in dure visualisatiesystemen overbodig maakte.

 Congrescentrum
 Gebouwenautomatisering
 DALI
 MP-bus
 MINERGIE
 rogrammeerbare
P
besturingen
 Webvisualisatie
Project uitgevoerd
door Irel AG, Zwitserland

 Nieuw stadion | Le Mans/Frankrijk
In dit prestigieuze project in Le Mans wordt uitvoerig gebruikgemaakt van de web- en IT-functies van
de Saia PCD® besturingen
Vanwege de architectuur van het
nieuwe stadion moest er automatiseringsapparatuur komen die processen
in verschillende configuraties kon ondersteunen. Daarbij lag het accent op
het beheer en de besturing van de energiedistributie, verlichting, verwarming,

ventilatie en watervoorziening. Voor de
besturing zijn Saia PCD® ingezet en een
redundant ethernet-netwerk zorgt voor
de communicatie tussen alle stations.
De visualisatie is volledig web-based,
van de bediening tot de PC-stations. In
totaal worden er 4500 variabelen direct

op de SD-flashkaarten in de besturingen vastgelegd, zodat bij eventuele
fouten in de gegevensoverdracht backupgegevens beschikbaar zijn.

 Stadion
 Gegevensregistratie
 Webvisualisatie
 Verlichting
 Energiedistributie
Project uitgevoerd
door Garczynski
Traploir, Frankrijk

 ALFEN | Almere
Bouw van 10.000 oplaadstations voor elektrische auto's en ontwikkeling van compacte en MIDconforme energiemeters van SBC
ALFEN levert een complete reeks oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen. Het doel is voor
2013 10.000 elektrische laadpunten
te realiseren op openbare plekken in
Nederland. Hiermee wordt een stevige

basis gelegd voor een nationale, fijnmazige elektrische infrastructuur van
laadpunten. Voor een nauwkeurige
afrekening van de geleverde energie
had ALFEN een compacte, gunstig geprijsde en MID-conforme energiemeter

nodig. De keuze is gevallen op de ALE
3-driefasenmeter in 70-mm-behuizing,
die op de eerste honderd locaties in
Nederland al met succes gebruikt
wordt.

 Oplaadstations
 Elektriciteitsmeters
 Elektrische auto's
 Afrekening

Project uitgevoerd
door ALFEN,
Nederland
Controls News 13
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Referentieprojecten: 34 km Lötschberg-basistunnel

Van 'niet lean' naar 'lean'
Fouten uit de eerste bouwfase worden gecorrigeerd. Drie jaar na de opening van
de tunnel implementeerde spoorwegonderneming BLS het project 'Nieuwe tunnelbesturingstechniek'.
Auteur: Rolf Müller

"Rollende Autobahn' (Rola)
bij het zuidportaal


De bouw van de Lötschberg-basistunnel in Zwitserland
duurde van 1999 tot 2007. De uit twee buizen bestaande
spoorwegtunnel werd op 16 juni 2007 in gebruik genomen. De tunnel gaat bij Lötschberg de noordelijke
Alpenketen in. Op de noordzuidas zorgt het ongeveer
34 km lange bouwwerk voor een significante stijging van
de efficiëntie voor het goederen- en passagiersverkeer.
Knooppunt Zwitserland is door deze aanzienlijke capaciteitsverhoging nog aantrekkelijker geworden voor het

internationale spoorverkeer. Tunnelbeheerder BLS Netz
AG constateerde in de eerste twee bedrijfsjaren echter
dat de onderhoudskosten van de infrastructuurtechniek
twee keer zo hoog lagen als de pure exploitatiekosten
(beheer, energie). Om de tunnel op rendabele basis
te kunnen beheren, kwam BLS Netz AG drie jaar na de
opening van de tunnel met het project 'Nieuwe tunnelbesturingstechniek'.

De Lötschberg-basistunnel
door de Alpen, onderdeel van
het Europese netwerk van
hogesnelheidslijnen voor passagiers- en goederenverkeer
tussen de Noordzee en de
Middellandse Zee.

Rotterdam

Betuwelijn

Emmerich
Keulen

Mannheim
Karlsruhe

Bazel
NEAT Bern
Erstfeld NEAT
Lötschberg Spiez
Gotthard
Brig
Simplon
Bellinzona
Domodossola
Luino Chiasso
Novara
Milaan
Genua

Zwitserland voelde er weinig voor om de
doorgaande route voor internationaal vrachtverkeer te worden. Het besloot daarom na
meerdere referenda tot uitbreiding van het
vervoer over spoor.
1992:	Referendum over Alpentransit EU
(transito-overeenkomst EU)
1993:	Referendum NEAT (Neue AlpenTransversalen), krediet van 30 miljard
CHF voor de uitbreiding van het
spoor in de volgende twintig jaar.
1994:	Referendum Alpeninitiatief
(geen nieuwe wegen door de Alpen
om de Alpen te beschermen)
1995:	Oprichting tunnelbouwmaatschappij
BLS Alptransit AG en start bouw
proeftunnel
1999:	Start bouw basistunnel
2005:	Doorsteek basistunnel
2007:	Officiële opening en ingebruikname

Realisatie 1999–2007
Opdrachtgever BLS Alptransit AG was verantwoordelijk voor de bouw van de tunnel. Hun
topprioriteit lag bij het bewaken van de deadlines en het budget. Het systeem van de
tunnel werd globaal onderverdeeld in drie onderdelen: ruwbouw, technische infrastructuren en spoortechniek.

Ruwbouw

– Bouw tunnel
– Ontwatering

– Nissen
– Dwarsverbindingen

Technische infrastructuren
– Watervoorziening
– Gebouwventilatie
– Laagspanning/verlichting
– Klimaatregeling

Spoortechniek
– Spoor
– Bovenleiding

 Systeemafbakening in de Lötschberg-basistunnel

 SBC
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– Veiligheidsinstallaties/brandbeveiliging
– Luidsprekers/video
– Deuren
– Evacuatie
– Draadloze technologie

– Veiligheidssystemen
– Treinbeïnvloedingssysteem

Bron foto's/diagrammen: BLS Netz AG

Van politiek proces tot bouw

Referentieprojecten: 34 km Lötschberg-basistunnel
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Het belangrijkste doel van de opdrachtgever was bereikt:
de tunnel was klaar, de deadlines gehaald en het budget
niet overschreden. Een en al lof voor alle betrokkenen en
een beloning voor de opdrachtgever.
Met de ingebruikname van de tunnel had de opdrachtgever aan zijn plicht voldaan. Zijn werk zat erop en hij kon
de tunnel overdragen aan het onderhoudsteam van de beheerder: BLS Netz AG.
De aanvankelijke euforie was maar van korte duur. De tunnel bevat omvangrijke veiligheids- en spoortechnische
voorzieningen. Het bouwwerk is zeer complex en moet het
hele jaar door 24 uur per dag, 7 dagen per week betrouwbaar en veilig beschikbaar zijn. De uitval van elk afzonderlijk onderdeel kan tot een bedrijfsonderbreking leiden.
In de subsystemen watervoorziening, verlichting, laagspanningsbewaking en deuren worden meer dan 1000
automatiseringsproducten van verschillende fabrikanten gebruikt. Stuk voor stuk goedkope compacte
systemen, die in de context van de oorspronkelijke aanbesteding pasten. Deels dedicated, niet programmeerbaar
en marktafhankelijk. Via complexe structuren, gateways,
converters en multiplexers zijn deze op de een of andere
manier verbonden met het besturingssysteem. Directe
communicatie tussen de subsystemen is echter niet mogelijk; voor onderlinge gegevensuitwisseling moet altijd
een omweg via het besturingsniveau worden gemaakt.
Dat leidt tot onnodig veel dataverkeer en valse foutmeldingen en dus een grotere kans op communicatiestoringen. Wat weer tot gevolg heeft dat het onderhoudsteam
veel zwaarder wordt belast. Al met al een haast onmogelijke opgave, die bij het personeel tot grote frustratie leidde.
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De afzonderlijke subsystemen van de technische infrastructuren werden los van elkaar aanbesteed. Voor ventilatie, airconditioning, draadloze technologie en brandbeveiliging werd voor Saia PCD® gekozen. Deze subsystemen
zijn door drie verschillende systeemintegratoren van
Saia PCD® voorzien. In de overige subsystemen werden
echter vijf andere besturingsproducten van verschillende
fabrikanten gebruikt. Dat waren voornamelijk goedkope
compacte producten, die deels dedicated en niet programmeerbaar waren.
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 Tijdens de bouw heeft Saia Burgess Controls van 2004 tot 2006 een
groot aantal Saia PCD® systemen geleverd voor de besturing van ventilatie en airco en de bewaking van de 1500 schakelkasten, de brandbeveiliging en de draadloze communicatie. De schakelkasten bevinden
zich in de 104 dwarsverbindingen en in 8 grote tunnelnissen.

In de 104 dwarsverbindingen
bevinden zich in totaal 1500
doorgaans geklimatiseerde
schakelkasten voor de technische infrastructuren. De
dwarsverbindingen worden
ook gebruikt voor de evacuatie van reizigers; de ene buis
is dan de vluchtgang voor de
andere buis.

Bovendien was er tijdens de plannings- en bouwfase
nauwelijks sprake van afstemming met de verantwoordelijken van de latere beheerder. Daarvoor was geen tijd
ingepland. Alles was ondergeschikt gemaakt aan het
doel 'bewaken van deadlines en budget'. Men gebruikte
wat op dat moment beschikbaar en voordelig geprijsd
was. Dit kon niet anders dan tot conflicten leiden. De
gebruikte 'Cheap in Mind'-techniek is nu een voortdurende bron van stress voor het onderhoudsteam.
Nog maar twee jaar na ingebruikname van de tunnel
moest beheerder BLS Netz
Bouwer
Beheerder
AG vaststellen dat onderDeadlines
Beheer
houd en reparatie van de
overgedragen structuren
Verschillen
op de lange termijn niet
economisch haalbaar zijn.
Kosten
Interventie
Prestaties
Onderhoud
Ten opzichte van de pure
exploitatiekosten (beheer,
energie) zijn de kosten
 Verschillen tussen bouwer
en beheerder: tegengestelde
voor onderhoud van de technische inrichting twee keer
belangen en prioriteiten
zo hoog. Daar komt nog eens bij dat het personeel zwaar
belast wordt en stress heeft vanwege de structurele
gebreken van de tunneltechniek. Nu de situatie nauwkeurig in beeld is gebracht, is volgens BLS Netz AG een
optimalisering mogelijk die een besparing oplevert
van enkele miljoenen Zwitserse francs.
Controls News 13
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Referentieprojecten: 34 km Lötschberg-basistunnel
Herstel van fouten uit de bouwfase: Nieuwe
tunnelbesturingstechniek 2010–2012
In 2009, twee jaar na de ingebruikname, begon BLS
Netz AG met de planning om de fouten uit de bouwfasen uit de weg te ruimen. Hierbij lag de focus op de

Besturing

Besturing

Besturing

Besturing

Besturing

Besturing

Gebouwventilatie

Laagspanning

Tunnelventilatie

Brandmelder

Video,
deuren

Luidsprekers

Status quo
Situatie uit bouwfase

Elk voor 104 dwarsverbindingen en
nissen

Besturing

besturingssysteem

Watervoorziening

– De technische infrastructuren zijn per vakgebied propriëtair
opgebouwd.
– De besturingstechniek in de tunnel is onnodig complex en
onoverzichtelijk.
– De tunneloperators worden onvoldoende ondersteund door de
besturingstechniek.

Elk voor 104 dwarsverbindingen en
nissen

Besturingstechniek tunnel

besturingssysteem

Doel
Correctie van de fouten
uit de bouwfase

Schakelkast voor de ombouw

Luidsprekers

Video,
deuren

Brandmelder

Tunnelventilatie

Gebouwventilatie

Watervoorziening

Besturing

Laagspanning

Besturingstechniek tunnel

Bron grafiek: Bron: BLS Netz AG

De vele merkgebonden interfaces in de 104 dwarsverbindingen zijn vervangen door een enkel ethernetinterface:
– Het beheer van de tunnel wordt duurzaam veilig en betrouwbaar
– Grotere transparantie en efficiëntie door verbeterde diagnose
op afstand
– Aanzienlijke kostenverlaging bij het onderhoud

Schakelkast na de ombouw

merkafhankelijke automatiseringssystemen. Het gaat
om ontoegankelijk, inflexibele systemen die alleen
hun eigen, voor andere systemen onbegrijpelijke taal
'spreken'. Het was zaak deze te vervangen door open
systemen, die aan gangbare en erkende standaarden
voldoen. Tijdens de verbouwing moest alles normaal
blijven functioneren. Een andere grote uitdaging was
de integratie van de systemen, actuatoren en sensoren
in de bestaande schakelkasten.
Voordat het project van start ging, heeft BLS zich
gebogen over de vraag welk systeem de gewenste
openheid zou kunnen brengen. De uitkomst was dat
er geen enkel systeem dat beter kan dan Saia PCD®.
Naast alle regelen besturingsfuncties kunnen voor de
subsystemen in kwestie direct service- en beheerfuncties worden geïntegreerd. De ingebouwde webtechniek zorgt voor een snelle onderlinge communicatie
tussen de subsystemen, zonder omwegen. BLS vond in
de Saia PCD® techniek volledige transparantie, flexibiliteit, compatibiliteit en openheid.
De volgende voordelen waren uiteindelijk doorslaggevend:
– Saia PCD® levert alle benodigde interfaces en protocollen om apparaten, systemen, actuatoren en sensoren in de bestaande schakelkasten te integreren.
– Bestaande Saia PCD® systemen van eerdere generaties kunnen eenvoudig en zonder veel kosten
worden vervangen door systemen van de nieuwste
generatie. Daarmee blijven de oorspronkelijke investeringen, zoals I/O-modules en applicatiesoftware,
behouden.
– Saia PCD® biedt BLS de grootst mogelijke onafhankelijkheid. In principe kan elke SBC systeemintegrator
bij latere aanpassingen de support leveren.
– BLS herkent in Saia Burgess Controls een flexibele,
betrouwbare partner en in Saia PCD® een automatiseringssysteem dat garant staat voor kracht, innovatie en lange productlevenscycli.
Saia Burgess Controls heeft met dit project opnieuw
een grote opdracht voor de Lötschberg-basistunnel
binnengehaald. De minimale 'Cheap in Mind'-uitvoering moet plaatsmaken voor flexibele 'Peace of Mind'techniek.
In aanvulling op de bouwfase heeft Saia Burgess
Controls voor het project 'Nieuwe tunnelbesturingstechniek' een groot aantal Saia PCD® automatiseringssystemen geleverd.
De aanpassingen aan de Lötschberg-basistunnel zijn
nu grotendeels voltooid. Dankzij het optimalisatieproject 'Nieuwe tunnelbesturingstechniek' zijn zowel
veiligheid en beschikbaarheid als economisch haalbaar onderhoudsbeheer tot voor de verre toekomst
zekergesteld.

 Voorbeeld van lean automation:
De nieuw ingerichte schakelkasten zijn een stuk slanker dan de originele kasten uit de bouwfase. Veel overbodig geworden hardware
is eruitgehaald. Alleen op die manier kan het risico van storingen
aanmerkelijk worden verkleind.

 SBC
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Eindstatus 2012 na ombouw,
volledige materiaallijst Saia PCD®
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Topologie in de dwarsverbindingen na de bouwfase:
TLS – besturingscentrale Spiez

350 st. automatiseringssystemen
PCD2.M120/M170/M480
1500 schakelkasten in 104 dwarsverbindingen

370 st. automatiseringssystemen
PCD2.M5540

PCD

3.T

666

250 st. Saia PCD® Smart Ethernet RIO
PCD3.T666

.T
D3
PC

1500 st. RS-485 RIO
PCD3.T260

0
26

3500 st. diverse PCD2
in-/uitgangsmodules

Verlichting

Videobewaking

Watervoorziening

Laagspanning

SHS

FKT

NS1

DT1

AS1

 M
eer dan 1000 automatiseringsproducten van verschillende
fabrikanten zorgen voor complexe, onoverzichtelijke structuren.

Topologie in de dwarsverbindingen na de ombouw:
TLS – besturingscentrale Spiez

7000 st. diverse PCD3
in-/uitgangsmodules
450 st. HMI
PCD7.D230

Deuren dwarsverbinding

1500 schakelkasten in 104 dwarsverbindingen
Ether net

 I
n totaal zijn er tegen de 100.000 sensoren en actuatoren op
Saia PCD® systemen aangesloten.
RS-485

Deuren dwarsverbinding

Verlichting

Videobewaking

Watervoorziening

Laagspanning

SHS

FKT

NS1

DT1

AS1

Ethernet

 G
renzen en obstakels maken plaats voor continuïteit en transparantie – dankzij industriële PLC-techniek met geïntegreerde
standaarden uit de web- en IT-wereld.

Spoorwegonderneming wil niet alleen lean
techniek, maar wil zelf ook lean bedrijf worden

 
Een van de 8 tunnelnissen. De spoortechniek is ondergebracht
in geklimatiseerde, roestvrijstalen containers.

Op 23 maart 2011 ontving Saia Burgess Controls het
voltallige management van BLS Netz AG, inclusief de
raad van bestuur, in Murten. Directe aanleiding voor
het bezoek was niet het project Lötschberg-basistunnel, maar de belangstelling van onze gasten voor de
op lean gebaseerde elektronicaproductie van SBC.
Het topmanagement van de op één na grootste
spoorwegonderneming van Zwitserland zoekt inspiratie bij een middelgroot industriebedrijf, dat tot in
de hoogste regionen van BLS als innovatief, creatief
en betrouwbaar wordt gezien.
Een van de leden van het management schreef ons
na het bezoek:
Hartelijk bedankt voor de bijzonder interessante
rondleiding door uw bedrijf. Uw consequente
focus op lean productie en de daarachterliggende
cultuur hebben zeer veel indruk op ons gemaakt.
Wij staan nog aan het begin van dit proces,
terwijl Saia Burgess Controls al belangrijke jaren
van optimalisatie achter zich heeft.

Een van de 104 dwarsverbindingen. In elke dwarsverbinding
 
staan maximaal 15 schakelkasten.
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Referentieprojecten: Energie-efficiëntie bij toeleverancier in China

SBC S-Energy-techniek
in zware Chinese industriële omgeving
Energiebeheer in zware industriële omgeving – met verstandige beslissingen en
slimme ideeën lukt het Johnson Electric de energiebehoefte te verlagen.
Hoge investeringskosten? Geenszins!
Auteurs: Daniel Ernst/Peter Steib

Met 30.000 medewerkers in de hoofdvestiging in Shenzhen, China, produceert Johnson Electric ruim drie miljoen
kleine motoren per dag. De stroombehoefte komt overeen met het verbruik
van een kleine 50.000 Duitse huishoudens. Het moge duidelijk zijn dat hier
enorme besparingsmogelijkheden liggen. Johnson Electric heeft dit potentieel
herkend en vond in Saia Burgess Controls
een sterke partner in de optimalisatie van
de energie-efficiëntie.


PCD3 om de meterstanden
op te nemen – niet alles is
altijd helemaal volgens de
norm geïnstalleerd, gezien
deze manier van bekabelen

Energiemonitoring in uitdagende
omgeving voor mens en techniek
De belangrijkste voorwaarde voor een
gerichte optimalisering van het energiegebruik is een grondige kennis van
de huidige situatie. Hiervoor moeten de
energiestromen worden geregistreerd
en gevisualiseerd. Door analyse van deze
gegevens kunnen potentiële besparingen worden geïdentificeerd en passende
maatregelen genomen. Om dit snel en
kostenefficiënt uit te voeren, zijn in het
uitgestrekte industriële complex een
S-Energy Manager, meer dan 270
Saia PCD® Energiemeters en drie PCD3
systemen geïnstalleerd voor het verzamelen van de gegevens. Zelfs onder de
zware omstandigheden in de Chinese
fabriek lukte het om dit grote aantal


Energiemeters in de hoofdverdeling direct naast
hoogspanningskabels

 SBC
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energiemeters zonder problemen via een buskabel
van een paar honderd meter op de S-Energy Manager
aan te sluiten. En dat terwijl de kabel onafgeschermd
langs hoogspanningsleidingen en inductie-ovens liep.
De S-Energy Manager-panels hebben een intuïtieve
gebruikersinterface. Daarmee kon het personeel zonder
inwerkperiode meteen beginnen met het registreren
van de energiestromen en snel van start gaan met het
in beeld brengen van het optimaliseringspotentieel.

Energie besparen door ontwikkeling,
niet door investering...
…is het motto op basis waarvan Johnson Electric –
met veel succes – zijn energie-efficiëntie optimaliseert.
Alleen al door de registratie en analyse van de energiestromen en eenvoudige maatregelen, konden de
medewerkers het energiegebruik bij de productie van
de motorassen met 3% terugbrengen – en dat zonder
noemenswaardige investeringen. De genomen maatregelen worden op de volgende pagina beschreven. Zo
kan nu op jaarbasis meer dan 40.000 euro aan energiekosten worden bespaard, waarmee het verhaal echter
nog lang niet is afgelopen.
Dit geldt overigens niet alleen voor China. Ook bij
Johnson Electric in Zwitserland is vanuit het Chinese
model een enorm besparingspotentieel ontdekt en
met veel succes in kostenbesparende maatregelen
vertaald.

Referentieprojecten: Energie-efficiëntie bij toeleverancier in China
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Reductie van de koelmiddeldoorloop
De gebruikte CNC-draaibanken zijn ontworpen voor werkstukken met een maximale diameter van 26 mm, die flink
gekoeld moeten worden. Omdat Johnson Electric alleen kleine
motoren met een maximale asdiameter van 8 mm produceert,
kon door verkleining van de sproeierdiameter de benodigde
hoeveelheid koelsmeermiddel met 2/3 worden gereduceerd en
de koeling worden uitgevoerd met slechts een in plaats van drie
pompen. Naast energiekosten kon zo ook op onderhoudskosten
worden bespaard en kwamen er reservepompen beschikbaar.

Koelsproeier

Koelsproeier

Werkstuk

Werkstuk

Besparing per jaar (12 machines):
Besparing		2975 €
Investering – 234 €
Totaal		2741 €
Terugverdientijd
Energiebesparing

1 maand
24.192 kWh

Bedrijfstijden van inefficiënte motoren
minimaliseren
In gelijksoortige rondslijpmachines waren zowel koelpompen
met een hoog als met een laag rendement geïnstalleerd. Om
een lange

bedrijfsduur van de efficiënte motoren te waarborgen, zijn deze pompen omgewisseld, zodat de rondslijpmachines met een hoge gebruiksduur nu via pompen van hoge
kwaliteit worden gekoeld en vice versa. Door zo de bedrijfsduur
van de 'slechte' pompen te reduceren, kon veel energie worden
0%
bespaard.

0%

Gebruiksduur

100%

100%

Besparing per jaar (5 machines):
Besparing		1218 €
Investering – 61 €
Totaal		1157 €
Terugverdientijd
Energiebesparing

< 1 maand
9900 kWh

Daluren met laagtarief benutten

0%

0%

Gebruiksduur

100%

100%

In China gelden op verschillende momenten van de dag stroomtarieven die sterk afwijken. Om gebruik te maken van de goedkoopste tarieven werden de ploegendiensten zo gepland, dat machines
met een korte gebruiksduur uitsluitend op daluren worden ingezet.
Door deze maatregelen kon weliswaar niet op energie worden
bespaard, maar wel in hoge mate op de kosten.

$ $$

$ $$

$

$

Besparing per jaar (52 machines):
Besparing		20123 €
Investering – 5298 €
Totaal		14.825 €
Terugverdientijd

4 maanden
0%

Gebruiksduur

100%

0%
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Referentieprojecten: Frankfurts terminal A-Plus met Saia PCD®

Beheerders van grote gebouwen
kiezen voor Saia PCD®
Eerste Saia PCD® BACnet®-controllers
worden ingezet bij Fraport.
Auteur: Stefan Pfützer

Steeds meer beheerders van grote en middelgrote
gebouwen kiezen voor de open communicatiestandaard BACnet® om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van individuele leveranciers. Bij Fraport AG
op luchthaven Frankfurt am Main is dit al sinds enkele
jaren de standaard en doet men er alles aan om dit ook
zo te houden. Hiertoe zijn eisenpakketten voor de te
ondersteunen BACnet®-objecten en BACnet®-diensten
gedefinieerd. Daarmee ontstaat een uniforme

standaard voor het gebruik van BACnet®controllers
in gebouwen met heterogene automatiseringssystemen van verschillende leveranciers.
Saia PCD® systemen zijn al meer dan vijf jaar geschikt
voor BACnet®. In 2008 zijn de eerste controllerplatforms PCD2.M5 en PCD3 volgens de BTL-teststandaard gecertificeerd. In het kader van de invoering
van BACnet® op de luchthaven van Frankfurt, kreeg
Saia-Burgess Controls AG in september 2008 de gelegenheid om zich met een PCD3.M5540 BACnet®controller voor de uitgebreide tests aan te melden.
Op 19 juni 2009 volgde de toelating, waarvan we in
Controls News 12 verslag hebben gedaan.
Na de toelating konden we samen met CMS-electric
GmbH uit Florsheim am Main, een van onze gecertificeerde systeemintegratoren, de eerste aanbestedingen voor de modernisering van terminal 1 binnenhalen. Na twee kleine projecten wordt nu gewerkt aan
de nieuwbouw van het terminalgebied A-Plus.
Met een investering van bijna 500 miljoen euro zullen de werkzaamheden aan het 790 meter lange terminalgebied naar verwachting in de herfst van 2012
Bouwplaats op het 790 m
lange terminalgebied A-Plus
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worden afgerond. Op 1 september 2009 is de eerste
steen gelegd. Na voltooiing kunnen hier 6.000.000
passagiers per jaar extra worden verwerkt. Voor de
nieuwbouw zijn in het westelijke deel van de luchthaven gebouwen van Lufthansa afgebroken. In
totaal kunnen er zeven widebody-vliegtuigen aan de
gates van de nieuwe terminal worden bediend. Vier
daarvan worden met drie slurven uitgerust om ook
de Airbus A380 te kunnen bedienen. Het is ook mogelijk hier maximaal 11 korteafstandsvliegtuigen aan
te dokken.
In samenhang met centrale ventilatiesystemen van
Menerga heeft CMS-electric GmbH verwarmings-,
koelings- en rookventilatiebesturingen, plus de verbinding met de afzonderlijke zoneregeling in terminal
A-Plus met Saia PCD® systeemtechnologie uitgerust.
Met meer dan 250 PCD3.M5540-besturingen en ruim
160 MB-panels (5.7" en 10") worden zo'n 30.000 hardwaregegevenspunten rechtstreeks en communicatief
verwerkt. Alle communicatie op het besturingsniveau
is op BACnet gebaseerd.
Het project is niet alleen door zijn omvang en aantal datapunten interessant, maar vooral ook door
de gebruikte technologie en de continuïteit van
BACnet®communicatie als standaard.
We kijken ernaar uit om na voltooiing van de nieuwe
terminal hier met instemming van Fraport AG uitgebreid verslag van te doen.

Referentieprojecten: Europees researchcentrum CERN gooit het roer om
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'Peace of Mind' bij CERN in Genève

picture © DUKAS

Logo © CERN

Met het 'Peace of Mind'-concept zet CERN in op volledige onafhankelijkheid,
met het doel de automatisering van tertiaire infrastructuren in eigen voordeel verder
te ontwikkelen.
Auteur: André Gross

Sinds de inwijding van de
LHC heeft het 430 gebouwen tellende CERN zijn
ontvangstcapaciteit
moeten verdubbelen.
De infrastructuur moet
ervoor zorgen dat ruim
10.000 wetenschappers
zich zonder enig probleem
op hun onderzoek kunnen
richten.
www.cern.ch

 Ontvangstgebouw voor bezoekers. Beheer van de verlichting met Saia PCD®

Het World Wide Web is ontstaan vanuit de behoefte
van natuurkundigen informatie met elkaar uit te
wisselen. Ingegeven door de behoefte aan openheid
en gebruik van breed gedeelde standaarden, is met
het oog op het infrastructuurbeheer gekozen voor de
automatiseringssystemen van Saia Burgess Controls.
Een van de pijlers van het Peace of Mind-concept, dat
Saia Burgess Controls als uitgangspunt gebruikt bij de
automatisering van gebouwen en infrastructuren, is
de verdere ontwikkeling van toepassingen door meerdere onafhankelijke systeemintegratoren gedurende
de hele levenscyclus.
Dit voornemen moet het einde betekenen van de veel
voorkomende afhankelijkheid van één enkele, onvervangbare leverancier en het begin van de vrijheid om
automatiseringssystemen zonder enige beperking
naar behoefte verder te kunnen ontwikkelen. De eigenaar wint op alle fronten: flexibiliteit, snelheid, keuze
aan leveranciers en uiteindelijk ook op kosten-besparing.
Als men de weg richting onafhankelijkheid en flexibiliteit wil voortzetten, moet ook de in te zetten apparatuur geschikt zijn voor flexibele, open en duurzame
automatisering. Saia PCD® automatiseringssystemen
komen aan al deze voorwaarden tegemoet.

Eerste stappen met CERN
Het beheer van ruim 400 objecten met bijbehorende
infrastructuren is al een uitdaging op zich. Tel daarbij
op de technologische ontwikkelingen, budgetbeperkingen, energiebesparing en een optimale exploitatie

met heterogene systemen, en al snel wordt het probleem dat opgelost had moeten worden door één
externe specialist, moeilijk beheersbaar. Voor CERN
was het daarom van groot belang het heft weer in eigen handen te nemen, zonder afstand te hoeven
doen van het bestaande systeem. In de POM-presentaties van Saia Burgess Controls
kreeg CERN te zien hoe aan alle
voorwaarden voor de gewenste 'eigen overname' kon worden
beantwoord. Er werden meteen
drie projecten op touw gezet om
de SBC producten en de partnerservices te testen.

Eerste projecten
Gestart werd met verwarmingsprojecten voor gebouwen 864, 42, 14 en
35, en met twee verwarmingsinstallaties in de grote productiecentra
voor stadsverwarming op het CERNterrein. Bij de centrales van Meyrin
(3 × 15 MW) en Prévessin (3 × 7 MW)
kon Elitec SA, een gecertificeerde
Saia PCD® systeemintegrator, al snel
zijn expertise inzetten.
Controleorganen als ASIT in Zwitserland en DEKRA in Frankrijk hebben de verwarmingsinstallaties in
de productiecentra op hun zelfcontrolerend vermogen getest.

Elitec SA werd aanvankelijk opgericht voor
de productie van schakelpanelen en is de
afgelopen jaren met zijn 17 medewerkers
uitgegroeid tot een van de hoofdrolspelers
op het gebied van gebouwenautomatisering en -techniek in het Franstalige deel
van Zwitserland. Als een van onze succesvolle, gecertificeerde systeemintegratoren
kon Elitec AG bij CERN zijn deskundigheid
bewijzen.
Controls News 13
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Referentieprojecten: Europees researchcentrum CERN gooit het roer om
Internationalisering
van de vraag

Kennis overdragen op beheerders en hoofdaannemers

Ook door buitenlandse systeemintegratoren zijn projecten uitgevoerd. Zo heeft het Duitse Nerling een cleanroom gerealiseerd
en het Italiaanse MCM Impiati de
uitbreiding van het CERN-restaurant (gebouw 501) voor zijn rekening genomen. Verder lopen er
installatieprojecten van Saia PCD®
systeem-integratoren in Frankrijk,
Italië en Duitsland.
Dankzij de openheid van Saia PCD®
automatiseringssystemen en de
ruim 600 systeemintegratoren in
Europa kan CERN in alle lidstaten
zonder beperkingen projecten aanbesteden.

CERN wilde zijn projecten en installaties zelfstandig of
samen met partners van hun keuze kunnen beheren.
Het was daarom belangrijk de expertise van het CERNpersoneel verder te ontwikkelen. Voor dat doel heeft
men de individuele opleidingsprogramma's van de
ingenieurs van Saia Burgess Controls als uitgangspunt
genomen. Tijdens de opleiding zijn alle aspecten aan
bod gekomen, van de keuze van apparatuur tot de
programmering, communicatie en web- en IT-functies.
Het resultaat is dat de CERN-teams de installaties nu
volledig zelfstandig kunnen beheren, van planning en
programmering tot en met het onderhoud.

SBC


Uitbreiding van het restaurant
van gebouw 501, uitgevoerd
door de Italiaanse Saia PCD®
systeemintegrator 'MCM
Impianti'

Partner

 
In het eerste jaar zijn er zeven CERN-gebouwen van nieuwe apparatuur voorzien door
onafhankelijke systeemintegratoren uit Zwitserland, Duitsland, Italië en
Frankrijk. Op dit moment zijn er 10 PCD3.M-controllers,
10 webpanels (10.4" en 5.7"), 10 intelligente Smart-RIOstations en 6 driefasenmeters (S-bus en M-bus)
geïnstalleerd, waarmee verwarming,
airconditioning, ventilatie en sanitaire
en elektrische installaties (rolluiken
en verlichting) worden beheerd.

De resultaten
De eerste resultaten laten zien dat onafhankelijkheid en
autonomie in eerste instantie niet zonder slag of stoot te
bereiken zijn. Wat voorheen gemakzuchtig aan onderaannemers werd uitbesteed en hoge verborgen kosten
mee zich meebracht, moet nu in de vorm van vaardigheden en knowhow op het gebied van automatisering
zelf in huis worden gehaald.
Dankzij de in SBC automatiseringssystemen geïntegreerde standaarden is het echter mogelijk om vanuit de
normale vakkennis van een technicus competenties te
ontwikkelen die normaal gesproken zijn voorbehouden
aan automatiseringsprofessionals, zeker als het gaat
om communicatie en web- en IT-interfaces. Dit levert
vanzelfsprekend tijdwinst op.
Zodra deze fase is overwonnen, spelen de CERN-teams
een centrale rol in de besluitvorming rond hun projec SBC

Klant
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 SBC workshop

ten, van planning tot aan implementatie, toepassing en
onderhoud.
Doordat ze de controle hebben over de hele keten, zijn ze
vrijer in de keuze van projecten en partners, kunnen ze de
concurrentie voor blijven en indien nodig nieuwe mensen
door Saia Burgess Controls laten opleiden.
CERN heeft in technisch opzicht een grote stap voorwaarts
gezet en is opener geworden, wat motiverend werkt.
De doelen die voor het eerste jaar waren gesteld, zijn
bereikt. De Saia PCD® apparaten komen meer dan tegemoet
aan de door CERN gestelde criteria, met name in de cleanroom en de verwarmingsinstallaties. Er is aan alle eisen
voldaan en de tests zijn succesvol doorstaan.
De grootste kracht van het SBC concept is de
vrijwel onbeperkte integratie, niet alleen van nieuwe,
maar ook van bestaande systemen.

Referentieprojecten: Europees researchcentrum CERN gooit het roer om
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Het nieuwste technologische pronkstuk
in CERN: de deeltjesversneller LHC (Large
Hadron Collider), met een omtrek van 27
km, waarmee we meer te weten zullen
komen over ons universum.

picture © CERN

Na de pilotfase zal CERN de architecturen (bijvoorbeeld
DALI voor de verlichting), de systemen (bijvoorbeeld
PCD3.M5540 en Smart RIO PCD7.T665, webpanel PCD7.
D410) en de daarmee verbonden applicatiebibliotheken, zoals DDC-Suite, standaardiseren. Daarmee krijgt
CERN controle over alle installaties en toekomstige
ontwikkelingen. Bovendien kan nu een breed spectrum
aan internationale leveranciers met de Saia PCD® uitrusting werken.
CERN staat op het punt het verlichtingsconcept te vernieuwen. Er loopt een pilotproject waarin de technologie en de nieuwe DALI EN-62386-103-standaard in de
multimasterversie worden toegepast. Het doel is om op
basis van vooraf gedefinieerde criteria verlichtingsscenario's te programmeren en aanwezigheidsdetectoren
te gebruiken om het energieverbruik te optimaliseren.
Een project zal daarbij gericht zijn op de registratie van
het energieverbruik. De voor de projecten geïnstalleerde meters verzenden hun gegevens direct naar een
SQL-database. Ook hier was de lean benadering van het
S-Energy-concept doorslaggevend voor CERN, dat nu
met zijn eigen teams volledig autonoom een concept
kan ontwikkelen.
CERN kan ook profiteren van de web- en IT-technologie
die in alle Saia Burgess Controls automatiseringssystemenbeschikbaar is, en heeft dankzij het door CERNmedewerkers ontwikkelde wereldwijde web vanaf elke
locatie toegang tot zijn gegevens. Ere wie ere toekomt.

picture © CERN

De toekomst: standaardisering van architectuur
voor automatisering en energiebeheer

Conclusie

picture © CERN

 CERN verenigt leden uit 22 naties

Automatiseringssystemen voor gebouwen
en infrastructuur die zijn gebaseerd op
industrie- en IT-standaarden stellen beheerders en hoofdaannemers in staat het hele
behoeftepakket voor automatisering en
gegevensoverdracht efficiënt te beheren. De
casestudy van CERN laat de voordelen zien
die voor iedereen bereikbaar zijn.
De initiële investering, met name die in kennis, levert al snel winst op. De betrokkenen
zijn in staat opties te kiezen die op de lange
termijn het meest rendabel zijn, terwijl er
ruimte blijft om concepten naar behoefte,
en zonder grote gevolgen voor kosten,
deadlines of bestaande systemen, verder te
ontwikkelen.
Voor Saia Burgess Controls is CERN's
beslissing een extra motivatie om te blijven werekn aan nog meer flexibiliteit en
transparantie, vooral wat de bewaking van
communicatienetwerken en het beheer van
energiebronnen aangaat.
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Energieregistratie in Zürich
Zürich – de grootste stad van Zwitserland. IMMO (onroerendgoedbeheer van de stad
Zürich) beheert ruim 1600 gebouwen, waarvan er maar liefst 200 zijn uitgerust met
energieregistratieapparatuur van Saia Burgess Controls! 
Auteur: André Gross

Vijf jaar geleden lanceerde het kanton Zürich voor zijn
grootste energieafnemers een besparingsprogramma.
Het vastgoedbedrijf van de stad Zürich beheert namens
de eigenaars meer dan 1600 gebouwen, waaronder
scholen, bejaardentehuizen, zorgcentra, kantoorgebouwen, sportfaciliteiten en zwembaden.
In het kader van een overeenkomst tussen grootverbruikers en het kanton is besloten om het energiegebruik
van de 91 grootste gebouwen in kaart te brengen en te
evalueren (verbruik van water, elektriciteit en warmte) .
Dit met als doel een besparing van jaarlijks gemiddeld
2%. Binnen vier jaar werd dit doel behaald.
Viscom Engineering AG won de aanbesteding met
PCD3-besturingen, datalogging via CSV-bestanden
en webinterfaces. De PCD3 registreert tussen de 10
en 60 meetpunten via M-bus en pulsingangen, genereert op basis van deze metingen elke dag een CSVbestand en geeft de actuele waarden weer op een

SBC systeemintegrator
heeft het monitoringsysteem
ontwikkeld, gerealiseerd en
ondersteund in bedrijf

geïntegreerde website. De externe database 'CEBU'
haalt een keer per nacht uit elk filiaal het bestand van
die dag op en integreert dit in de database. Het wordt
gebruikt om het energiegebruik van de verschillende
gebouwen te evalueren en om een vergelijking te
maken tussen gebouwen uit dezelfde portfolio.
Inmiddels zijn er al 110 immoboxen geïnstalleerd. Dat
kunnen er uiteindelijk zo'n 200 worden. Zürich heeft nu
bestaande gebouwen uitgebreid met energiegegevensregistratie en kan daarmee gericht werken aan energiebesparing.
Deze verbruiksgegevens worden permanent gecontroleerd en vergeleken. Zo kunnen storingen en onregelmatigheden snel worden ontdekt en gecorrigeerd.

Stadt
Zürich
Zürich

Centrale database
'CEBU'

M-bus-meter

 SBC

Een kijkje in een van de ca. 200 immoboxen
–1
 × PCD3.M5540
– Aansluiting voor max. 20 M-bus-meters
– 32 digitale ingangen voor impulstellers
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Opslag van gegevens op
flashkaart als .csv

– Visualisatie via geïntegreerde
webserver van Saia PCD®
– .csv-bestand

wordt dagelijks
door de database opgehaald bij
alle ca. 200 PCD

Referentieprojecten: Overzicht projectenlijst wereldwijd
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Projecten 2009–2010–2011
Een combinatie van sterke punten en functies
De combinatie PLC+ IT+web draaiend op het industriële platform Saia PCD® is essentieel
voor lean automation. Net zo belangrijk is de samenwerking van Saia Burgess Controls
met meer dan 600 systeemintegratoren van meet- en regelsystemen voor infrastructuurprojecten. 
Auteur: Patrick Marti

Een model dat wereldwijd zorgt voor succes en tevreden gebruikers.
Uittreksel van de lijst met projecten 2010: de combinaties 'PLC + WEB + IT' en 'SBC+SI' boeken over de hele wereld
bijzonder veel resultaat. Een lean succesmodel.

Het levert vastgoedbeheerders de hele levenscyclus lang
voordeel op als de sterke punten
van de lokale en competente
integratoren in projecten met
die van Saia Burgess Controls
worden gecombineerd.

Saia Burgess Controls: Projectlijst 2010


Country

Project name, location

Application

Type of products used
(family, nr of CPU, nr I/O)

'Other information, comments
(communication, specialties…)'

Austria

Fernkälte Wien = District Cooling Vienna,
SMZ Ost

District cooling

PCD2.M480 Master + 6 × PCD3.M5540
+ VISI.Plus Large + Web, 600 DP

1 × PCD2.M480 Master + 6 × PCD3.M5540 + VISI.Plus Large
+Web., Profi S-Net and Ethernet

Benelux

ASML Cleanrooms, Veldhoven

Cleanrooms and climate

11 × PCD3.M5340 + PCD7.L602
+ PCD7.D410VTCF

Expansion of ASML plant

Benelux

Flora Holland Flower auction, Naaldwijk

S-Energy

× AWD3 S-Bus

China

GuangDong railway transfer Centra
building air-condition mainframe energy
save, GuangDong

Energy save

–

China

GuangXu Power Plant Air-Condition
Controls, GuangZhou

Air-Condition Controls

–

Czech Rep

Faculty hospital Plzen, Plzen

Control of 10 aircondition units
and heat exchanger

PCD2, 7 × PLC1, 680 I/Os

Control Web

Czech Rep

Heating plant Dvur Kralove,
Dvur Kralove

Control of 24 local heat exchangers
distributed in the town

PCD2, PCD1, 24 × PLC1, 960 I/Os

–

Finland

Heating Powerplant

Districtheating and electricity

6 × PCD3.M6540

with GSD SCADA System

France

Sanofi ULC / Montpellier

Haevac Management

PCD3.M5, PCD3.R6, AWD3, PCD7.D4,
1000 I/O

Modbus TCP

France

Stade du Mans

Electrical Management

7 × PCD3.M5, PWS

Web, IT, SD, PWS

France

Stérilisation CHU Toulouse

Heavac Management

1 × PCD3.M5, 8 × PCD3,M3

Bacnet with PCVue 32 and Server Web with MB

Germany

Airport Frankfurt

Ventilation System LZ24/25

PCD3.M5340

A total of 500 data points

Germany

Audi Ingolstadt

Building

PCD3 Web-panel

Germany

SAP Mannheim / ALKO

BACnet, Web, Romutec

PCD3.M5340 and PCD7.D457VTCF

Hong Kong

Redevelopment at 84-86 Tai Kok Tsui
Road, Tai Kok Tsui, Hong Kong

BA System

Italy

Bio gas generator plants

Builder of Biogas plants and other
applications related to removable
energy and energy efficiency

PCD1.M2, E-meter

First application made with PCD1, using IT functionalities for remote
controlling via Web. Energy meter is also mounted in. Reference on Youtube

Italy

IVECO (Suzzara factory)

Energy management

PCD3, PCD1, Energy logger, E-meters

The project was discussed directly with energy manager of the factory.
Scalability and flexibility of our proposal was the winning key.
Youtube and PPT in preparation

Italy

Leroy Merlin Headquarter
(Milano)

Enery control for data centers

PCD1, PCD3.T665

DIM module. 19” rack with inside a PCD2.M5540 for data center
control. The winning features are the IT capabilities of our systems
(Web Server, File systems, E-Mail, Trend/Alarms, SNMP, SNTP)
and the high number of communication interfaces.
The customer started also using our energy meters.
Youtube ref. in preparation. Sample of 19” rack PCD2 given to SBC Murten.

Norway

FAN Optimizer

Belimo MP Bus VAV interface

PCD3.M3020 with PCD3.F281(60
PCD3/108 PCD7.F281)

All units deelivered, engineering starts February 2011
(Done by MWA)

Norway

Brunvoll

Starter Cabinet

PCD3.M3120Z05/PCD3.T665/6.50 IO

Competition from Omron. Big potentials in Future,
convert from PCD3.M3120Z05 when PCD3.T66x is official

Poland

Data Center /Warsaw

Monitoring of data center
installations

PCD3 Compact

SBC Web/IT technology used, Modbus RTU for Power Meter,
web based HMI application, GSM SMS alarming,
local web based access via company intranet

Poland

Telemetry and heating
chambers controllers, EPEC

Heating chambers with telemetry

PCD3.M5540 × 1, number of I/O: 40

S-Bus, M-Bus, AS, Profibus DP.

Switzerland

Pilatus Kulm
Hotel- und Seminar-Räume

Building Automation

PCD3 / WEB-Panels / Energy meter

In preparation to become a reference object and visitig object
with our VIP customers

Switzerland

Spital Herisau

HLK

12 × PCD3,

about 1300 DP

Slovenia

Hotel Groups, Portorose

Lights and HVAC

PCD3.M33..+PCD3.R600, 1460 I/O

KNX gateway  WEB visualisation in the reception of lights
and HVAC of hotel rooms

Spain

Hydraulic power generation,
Aragón

Control and supervision of electric
power generation plant

PCD3.M5540, 200 I/O

Piilot Voltage-monitoring via S-bus to PCD3 and iFIX

Reorganization of the SAP head-quarters in Mannheim.
Entire HVAC was renewed.
–

Om vertrouwelijkheidsredenen mogen wij de lijst met projectvoorbeelden niet openbaar maken. U kunt de dichtstbijzijnde Saia PCD® vertegenwoordiger echter wel om de lijsten van 2009, 2010 en 2011 vragen.
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Peace of Mind (POM) ook bij klantspecifieke
besturings- en regelsystemen
Met 'Peace of Mind' heeft Saia Burgess Controls een concept ontwikkeld waarbij de
tevredenheid van beheerders van automatiseringsoplossingen voorop staat. Niet alleen
het gebruik van erkende standaarden, openheid en flexibiliteit zijn hierbij van groot
belang, maar ook de hele levenscyclus van een installatie hoort daarbij. Wie dat ook in
klantspecifieke besturingen van machines en systemen wil inzetten, vindt in SBC de juiste
partner. Het bedrijfsmodel van Saia Burgess Controls, waar ontwikkeling en productie op
één plek plaatsvinden, verslaat over de wereld verspreide marktmodellen.

Auteur: Günther Bredl

MyController

 Niet het uiterlijk bepaalt
de waarde van een klantspecifiek besturingsen regelapparaat,
maar hoe het tot
stand is gekomen, hoe zeker
de levering op
lange termijn
is en hoe de
levenscyclus
eruitziet.

Murten

Uitgangssituatie, totstandkoming en gevolgen van wereldwijd verspreid marktmodel
OEM-fabrikanten van machines en apparaten kijken
naar de lange termijn. Aangezien zij bij de keuze van besturingstechniek in grote mate afhankelijk zijn van de
leverancier, moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als dat niet het geval is, kan de afhankelijkheid tot
grote risico's leiden. Hij moet op zijn minst kijken naar
de volgende punten:

 SBC
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1. Heeft hij zelf de gedegen technische kennis die
nodig is?
2. Kan hij blijvend een hoge kwaliteitsstandaard garanderen?
3. Welke controlemechanismen zijn beschikbaar?
4. In hoeverre zijn zijn activiteiten op duurzaamheid
gericht?
5. Kan hij korte informatielijnen en snelle besluitvorming leveren?

OEM: Klantspecifieke Saia PCD® apparaten

In deze checklist zijn ook de kosten meegenomen. Wij
merken in het dagelijks contact met onze klanten dat
de laagste prijs nog altijd een belangrijk criterium is. Dit
standpunt, waarbij louter naar de prijs wordt gekeken,
is naar onze overtuiging veel te beperkt. Hoe groter de
technische complexiteit en het ontwikkeltempo van
een product, hoe groter de economische nadelen van
deze benadering. Als de inkoopprijs onder druk komt te
staan, heeft dat zijn weerslag op de materiaal- en productiekosten van de fabrikant. De OEM-fabrikant moet
zich ervan bewust zijn dat zijn leverancier altijd zal proberen stijgende kosten te compenseren. Zo kan het gebeuren dat hij verouderde technologie inzet of kernonderdelen van het product niet meer zelf ontwikkelt of
niet meer in eigen fabriek produceert. In plaats daarvan
verspreidt hij de keten waarin de toegevoegde waarde
ontstaat over de wereld; dit uit pure kostenoverwegingen. Daar komt nog bij dat er ook geen rekening wordt
gehouden met onderhoudskosten en het risico op technologische achteruitgang. Zodra de OEM-fabrikant zich
realiseert dat zulke organisatorische constructies onvoorziene kosten met zich mee kunnen brengen, dat de
processen vatbaar zijn voor fouten en dat er nog andere
onvoorspelbare risico's op de loer liggen, zal hij de zaak
in een breder perspectief gaan zien. De gevolgen op de
lange termijn, zoals hoge bijkomende kosten of, in extreme gevallen, imagoverlies zijn niet te overzien. Een
OEM-fabrikant die vasthoudt aan de conventionele inkoopprijspolitiek, moet op zijn minst bedenken dat kosten- en prijsvoordelen op de korte termijn op de lange
termijn lastenverzwaringen kunnen zijn.
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Het duurzame bedrijfsmodel van SBC
Bij Saia Burgess Controls zetten we ons al jaren in voor
het brede 'kostenperspectief'. De 'Zwitserse betrouwbaarheid' is in ons denken, doen en handelen verankerd en doorontwikkeld tot de POM-benadering (Peace
of Mind). Saia Burgess Controls is zo ingericht dat alle
kernelementen van de besturingstechniek, zoals besturingssysteem, communicatie, softwaretools, boards
en behuizingen, op één centrale plek in Zwitserland
worden ontwikkeld. Op dezelfde locatie hebben we
ook de volledige productie van automatiseringsapparaten en de technische ondersteuning voor onze
klanten ondergebracht. Deze 'geconcentreerde' manier
van werken heeft ook als voordeel dat iedereen die
verantwoordelijk is voor de toegevoegdewaardeketen
midden tussen de medewerkers zit en altijd bereikbaar
is. Dankzij deze samenwerking kunnen onze klanten
rekenen op korte informatielijnen en snelle besluitvorming. Voor OEM-klanten, die de volledige levenscyclus
van een product moeten overzien, bieden wij een aantrekkelijke combinatie van duurzame, economische en
technologische voordelen ten opzichte van bestaande
alternatieven op de markt. Hieronder een visueel overzicht van deze voordelen.

MyContro

 Wij hebben alle basiselementen van een klantspecifieke
besturing in eigen hand, omdat wij alles zelf ontwikkelen: software,
firmware, hardware, tools en behuizingstechniek.

SBC
standaardproducten

SBC basiselementen
Schakelingen
Besturingssysteem
PC-software
Behuizingstechniek
Componenten
Applicaties

 
De basiselementen van de
off-the-shelf Saia PCD® besturingen
(standaardproducten uit de schappen) en van de klantspecifieke
besturings- en regelapparaten
zijn hetzelfde. Een betrouwbare werking en gegarandeerde
technische voortgang,
zonder verdere eenmalige
kosten, zijn onderdeel van
de leveringsomvang.

SBC klantspecifieke
producten

Controls News 13

SBC 

64

OEM: Innovaties met ERSA-soldeermachines

Golfsolderen met Saia PCD®
Soldeermachines voor lean productie
Het in Wertheim, Duitsland gevestigde ERSA GmbH is Europa's grootste producent
van soldeermachines. In het derde jaar van onze samenwerking wordt alweer de derde
generatie van deze machines met Saia PCD® uitgerust.
Auteurs: Patrick Lützel /Rolf Müller


ERSA-hoofdvestiging in
Wertheim/D

Flexibele, lean productiemethoden vragen om innovatieve oplossingen. ERSA heeft door onze overstap op
een slanke en efficiënte productie ondervonden welke
eisen wij aan kleine, lean machines stellen.
Het doel was een ommezwaai van batchproductie met
grote partijen naar 'one-piece-flow'. Er moesten meerdere kleine eilanden komen voor de productie van
steeds wisselende typen apparaten en machines.

Lean productie vraagt om hoogwaardige
lean machines
Inmiddels hebben we het grootste deel van de productie volgens lean-methoden en -concepten omgebouwd. Er is een groot aantal nieuwe, kleine soldeermachines aangeschaft en in bedrijf genomen. De tijd die
volgde was zowel voor toeleverancier ERSA als voor SBC
spannend en leerzaam.
Als 'wereldspeler' in de elektronica-industrie en technologisch leider op de markt van grote machines onderkende ERSA dat haar innovatietraject voor kleine machines aan vernieuwing toe was. In onze optiek is het niet
afdoende om machines voor kleine productiecellen alleen maar af te slanken en zo goedkoper te maken. Waar
het om gaat, is dat deze machines dezelfde functies en
waarde hebben als de grote high-endmachines.

Saia PCD® ook voor ERSA-innovatie
Na amper drie jaar te hebben samengewerkt, is ERSA
al voor twee series machines op Saia PCD® overgestapt:
ETS250 en ETS 330.
De toegevoegde waarde is aanzienlijk: dankzij geïntegreerde web- en IT-standaarden kan men nu tot 100
soldeerprogramma's beheren, in Excel opslaan en diagnoses en trendontwikkelingen visualiseren. Verder kunnen operators hun eigen weekprogramma's opstellen.
Indien gewenst ook zonder HMI op de machine, via het
bedrijfsnetwerk van de klant met PC of mobiel apparaat
(iPhone, iPad).

 ETS330
Compacte dubbel-golfsoldeermachine met PCD2 CPU
en SBC 5.7" MB-panel /

 ETS250
Compacte golfsoldeermachine
met Saia PCD®


Innovatieve workflows dankzij web- en IT-techniek in de
productie bij SBC:
Met industrieel 'verpakte'
iPods worden weekprogramma's opgesteld en trendontwikkelingen en statische
evaluaties gevisualiseerd.

 SBC
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ERSA heeft als eerste pilotklant de Saia Burgess Controls
Power CPU PCD3.M5567 in zijn nieuwe Powerflow eN2
toegepast. Dit derde machinetype met Saia PCD® is nu
bijna klaar voor de markt. ERSA is zo enthousiast over de
prestaties, dat ook de andere twee machinetypen standaard met deze CPU worden uitgerust. ERSA profiteert
gedurende de levenscyclus van de machines van onze
innovaties en benut ze ten volle. Daardoor blijven de
machines in waarde stijgen, terwijl de integratiekosten
minimaal zijn.

 
Powerflow eN2
Compacte voltunnel-golfsoldeermachine met Saia PCD®

Prototype Powerflow eN2
 
met powersystem
PCD3.M5567

Met de inzet van Saia PCD® systemen heeft ERSA
een belangrijke stap gezet om zijn positie als marktleider te versterken en te handhaven. Binnenkort
kunnen we een volgende stap verwachten: kleine
machines, die volledig beantwoorden aan alle eisen van
een flexibele, lean productie.

 E
RSA-web-bedieningspagina's voor het
5,7" MicroBrowser-panel
PCD7.D457VTCF
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HVAC- en energietechniek in één systeem
Duurzame samenwerking Saia Burgess Controls met Vaillant

Het meest innovatieve product van Vaillant op dit moment is het micro-wkk-systeem ecoPOWER 1.0. Met een
elektrisch vermogen van 1 kW en een thermisch vermogen van 2,5 kW is het systeem bij uitstek geschikt voor
eengezinswoningen.
ecoPOWER 1.0 heeft een totaalrendement van 85%. Wie
hiermee stroom en warmte produceert, bespaart een
goede 30% aan energie ten opzichte van moderne gasof olieverwarming. De systeem- en energiemanager
van Saia Burgess Controls stuurt alles aan.

10 jaar samenwerking
Piekbelastinggeiser
Systeemregelaar
Honda-micro-wkk
Warmtekoppelingsmodule
Opslag

1
2
3

1

4
5

5
2

3

4

 Micro-wkk-systeem van Vaillant

Bron: Vaillant Group

 Concept van de micro-wkk-installatie voor eengezinswoningen

°C

Energiemanager

°C

°C
Vaillant

Vaillant

Honda
Vaillant
Micro-wkk

Honda mWKK

Hydrauliek

Vaillant-systeemintegratie voor Europese eengezinswoningen
De Systeem- en Energiemanager van
Saia Burgess Controls, gebaseerd op standaardSaia PCD® technologie, stuurt alles aan.

 SBC
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Bron: Vaillant Group

Auteur: Rolf Müller

Vaillant en Saia Burgess Controls werken al meer dan
tien jaar samen. De eeuwwisseling betekende voor
de verwarmingsbranche het begin van een trend
die de stroom- en verwarmingsmarkt op zijn kop
zou zetten: een ketel met brandstofcellen, geprezen
als de innovatie van de eeuw. Volgens de voorspellingen van toen zouden er nu tienduizenden van in
gebruik moeten zijn. De realiteit is anders: het project bevindt zich nog altijd in de ontwikkelings- en
demonstratiefase.
In de tussentijd hebben beide bedrijven op grote
schaal in het brandstofcelproject geïnvesteerd en
daarmee de basis voor het ecoPOWER1.0-systeem
gelegd. Vaillant heeft SBC daarbij leren kennen en
waarderen als innovatieve, flexibele en betrouwbare
partner, die ook al meer dan tien jaar onderzoek doet
op dit gebied.
In alle ontwikkelings-, prototype- en veldtestfasen
zijn Saia PCD® ingezet als energiemanager van het
brandstofcelsysteem. Er moest steeds aan veranderende eisen worden voldaan, zonder de eerder gedane investeringen in gevaar te brengen. Stap voor
stap heeft Vaillant al onze innovaties kunnen gebruiken en mede kunnen bepalen.

Systeem- en energiemanager voor de
micro-wkk Vaillant-Honda
Door het ontstane vertrouwen lag het voor de hand
om de opgedane ervaringen ook in te zetten voor het
project Vaillant-Honda-micro-wkk. Hoewel er voor
brandstofcellen een heel andere technologie wordt
gebruikt, blijven de vereisten voor het overkoepelende energiebeheer praktisch hetzelfde. De grootste
uitdaging voor Vaillant was om Honda compatibel
te integreren in de bestaande Vaillant-standaardcomponenten. Ook daar lag weer een taak voor de
Systeem- en Energiemanager.
Vaillant stelde vanaf het begin hoge eisen: als
topklasse-systeem moest de installatie een zo groot
mogelijke gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid,
levensduur en energie-efficiëntie bieden. Tegelijkertijd moest de installatie voor iedereen betaalbaar zijn.
Nog geen twee jaar na de start van de ontwikkelingsfase zijn deze doelen bereikt: het product verscheen
in de zomer van 2011 op de markt.

OEM: Vaillant Group baanbrekend in warmtekrachtkoppeling
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De volgende systeemcomponenten worden op de Systeem- en Energiemanager aangesloten:
Soort component
Warmteopwekker
Warmteoverdracht
Extra warmteopwekker
Warmtebuffer
Warmteafnemer 1
Warmteafnemer 2
Warmteafnemer 3
Bedieningsapparaat 1
Bedieningsapparaat 2
Externe interface 1
Externe interface 2

Component
Honda-micro-wkk
Warmtekoppelingsmodule
ecoTEC-HR-ketel
Opslagbuffer warm water
Drinkwaterstation
Mengcircuit 1
Mengcircuit 2
Afstandsbediening
PC, iPhone, iPad
DSL-router
Servicenotebook

Het gaat hier om een krachtig systeem dat tevens energiezuinig is. Het produceert niet alleen economisch verantwoord warmte, maar ook elektriciteit voor meer dan
de helft van de jaarlijkse behoefte van een gezin.
De boards en componenten van de Systeem- en Energiemanager zijn gebaseerd op standaardtechnologie
van Saia PCD®. Deze worden in onze fabriek in Murten
op een speciaal voor dit product ingerichte productielijn – volgens lean methoden en in 'one-piece-flow' – in
een Vaillant-behuizing gemonteerd, getest, verpakt en
zonder tijdelijke opslag rechtstreeks aan het centrale
magazijn van Vaillant geleverd.
De Systeem- en Energiemanager is niet alleen het brein
van het systeem, maar ook het visitekaartje. Vaillant
ontwikkelde met de softwaretool Saia PG5® WebEditor
een aantrekkelijke en intuïtieve gebruikersinterface in
webtechniek.

Bron: Vaillant Group

Deze geweldige web-bedieningspagina's van Vaillant

Aansluiting		
CAN
Sensoren/actuatoren
eBUS
Sensoren
eBUS
Sensoren/actuatoren
Sensoren/actuatoren
eBUS
Ethernet
Ethernet
Ethernet

 Systeem- en Energiemanager met 5.7SDSq
touch-panel en draaiknop
voor parameterinstellingen

blijven niet op zolder liggen. Binnenkort kan iedere klant de Vaillant-ecoPOWER 1.0-app in de
App Store kopen en de installatie daarmee vanaf elke locatie met iPhone of iPad
bewaken en bedienen.
Vaillant heeft bij dit project bewust niet voor
'Cheap in Mind'-techniek gekozen, maar voor een
naar buiten toe volledig open systeem. De AutomationServer van Saia PCD®, met onder meer
web-, ftp- en http-server en SNMP, voldoet
volledig aan deze verwachtingen.

 Systeem- en Energiemanager met geopende kap

2

Vaillant wint
'Duitse duurzaamheidsprijs 2011'

1

3

Onder auspiciën van bondskanselier Angela
Merkel heeft Vaillant voor de ecoPOWER 1.0 de
Duitse duurzaamheidsprijs 2011 gekregen. Deze
prijs wordt verleend aan bedrijven die laten zien dat
economisch succes en milieubescherming hand in
hand kunnen gaan. Met ecoPOWER 1.0 worden
het verbruik van hulpbronnen en de CO2-emissie
aanmerkelijk gereduceerd. Daarmee levert het
systeem een duurzame bijdrage aan de energierevolutie in Duitsland.

1
2
3

Saia PCD® CPU-board
1-fase SBC energiemeter
Vaillant-specifiek I/O-board

Bron: Vaillant Group

Bron: Vaillant Group

 M
et de standaard Saia PG5®WebEditor heeft Vaillant
 
voor de 5,7" VGA-display en voor de iPhone en
iPad, met externe grafische ondersteuning, een
zeer aantrekkelijke gebruikersinterface tot stand
gebracht.
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 Montagelijn Systeem- en
Energiemanager voor het
micro-wkk-systeem Vaillant/
Honda: De SBC boards worden
op een speciaal voor dit product
ingerichte productielijn volgens
lean methoden gemonteerd
en getest
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Partnerships: Interactieve forums gebouwautomatisering

Saia Burgess Controls zet met Forum
gebouwenautomatisering en energie
op de kaart
Samen werken aan partnership, transparantie en innovatie.
Auteur: Jürgen Lauber

Al voor de derde keer sinds 2010 organiseert
Saia Burgess Controls het Forum Gebouwenautomatisering, een uniek evenement waarin adviseurs, beheerders en integratoren drie dagen
lang samenkomen voor intensieve discussies,
workshops en informatieve lezingen.
Een vast onderdeel is de bezichtiging van interessante projecten. Deelnemers wisselen daar
ervaringen en inzichten uit met beheerders en
eigenaars.
Het forum biedt niet alleen ruimte om verschillende vakgebieden te behandelen, maar ook
om nieuwe mensen te leren kennen en vertrouwensrelaties op te bouwen.
Het evenement vindt zeer grote weerklank.
Om het persoonlijke en intensieve karakter van
de bijeenkomst te behouden, is het deelnemersaantal beperkt tot 120 personen.
Inhoud, standpunten en nieuws uit de workshops en lezingen zijn terug te vinden op uitgebreide internetsites en staan daar weer open
voor discussie.
Met bijna 10.000 bezoekers per jaar zijn deze
sites populairder dan de meest gerenommeerde
vaktijdschriften.
Neem vooral een kijkje! Het is de moeite waard
voor iedereen die geïnteresseerd is in automatisering, energie en duurzaamheid.


Homepage website
forum 2010

 Homepage
website forum 2011


Uitnodigingspagina
voor het Forum
Gebouwenautomatisering
en energie van 28 t/m 30 juni
2012 in Bern /Zwitserland

 SBC
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Samenwerking levert actie en resultaat!
Goede samenwerking vereist meer dan snel economisch gewin.
Auteur: Jürgen Lauber

Waarom samenwerken?
Bedrijven die grote vastgoedobjecten en installaties
beheren hebben behoefte aan automatisering die echt
in hun voordeel werkt. Maar hoe krijgen ze dat zonder
zelf elektrotechniek en software te moeten maken?
Hoe kan een bedrijf dat geen automatiseringsprojecten
verkoopt en het onderhoud niet verzorgt, ingrijpende
innovaties in de praktijk testen?
Dat kan alleen door samen te werken. Saia Burgess Controls is een zeer innovatief bedrijf, maar geen projectbureau. En grote vastgoedbeheerders ontwikkelen geen
automatiseringstechniek.

De voorwaarde voor samenwerking?
Om samen te werken is naast een gemeenschappelijk
doel meer nodig. In de eerste plaats moeten de bedrijven elkaar vertrouwen en geen wezenlijke belangenconflicten hebben.
Vertrouwen is nodig zodat iedereen zonder juridische
dwangmiddelen al het mogelijke doet om het doel te
bereiken. Minstens zo belangrijk is de lange termijn.
Langdurige samenwerking moet geen discussiepunt
zijn, maar vanzelfsprekend uitgangspunt. Dat geldt
voor iedere partner. De vertegenwoordigers van de
bedrijven in kwestie moeten goed met elkaar overweg
kunnen. Dat wil echter niet zeggen dat ze persoonlijk
met elkaar bevriend moeten zijn.
Strategische doelen van samenwerkingspartners mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Zo heeft het
voor vastgoedbeheerders en -eigenaars die lage levenscycluskosten willen geen zin om samen te werken met
bedrijven die uit zijn op hoge inkomsten gedurende de
gebruiksfase. Als partner vallen dus fabrikanten af die
zelf OEM- en servicebedrijf zijn.

Samenwerking –
blijk van vertrouwen
De laatste jaren zijn we op internationaal niveau
steeds meer samenwerkingen aangegaan. Dat toont
aan dat we aantrekkelijk zijn als partner en vertrouwen
genieten. Het doet ons deugd dat we in verschillende
richtingen met zeer ambitieuze en kritische partners
mogen samenwerken. We beschouwen dit ook als een
opdracht en verplichting, waaraan we zo goed mogelijk invulling willen geven. Hieronder bespreken we de
bekendste en grootste samenwerkingsverbanden met
Duitse bedrijven, die model staan voor vele andere projecten over de hele wereld.


Forum 2011, Gebouwenautomatisering/
Bernd Hanke, gebiedsmanager Airport Facility Management AG:
Veel gevraagd vanwege zijn interessante
presentaties op gebruikersforums.
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Partnerships: Samenwerkingsverbanden met klanten
Samen werken aan beheer van grote BACnetsystemen

Samenwerking sinds 2001 – minder CO2 en
energiegebruik door WKK

BACnet biedt een enorm scala aan gestandaardiseerde functies. Veel daarvan zijn voor de individuele beheerder niet zinvol en dus niet noodzakelijk. Wat
te veel is, maakt het beheer moeilijker en zorgt voor
meer kosten. Maar BACnet biedt ook veel vrijheid en
ruimte voor interpretatie.
Vanwege deze twee eigenschappen is een automatiseringsstandaard nodig die als planningsrichtlijn kan dienen. Daarmee kunnen beheerders/eigenaars BACnet
werkelijk fabrikantonafhankelijk toepassen.
De resultaten van het officiële testlab WSP vertellen de
klant meer over de mogelijkheden van systemen met
BACnet. Een BACnet-certificaat geeft aan welke functies deze apparaten ondersteunen. Maar hoe zorgt de
eigenaar/beheerder ervoor dat de planningsrichtlijnen
in een project ook daadwerkelijk in praktijk worden
gebracht en gedurende de hele levensduur worden
nageleefd? Dit is vooral van belang als een fabrikant
met eigen servicepersoneel het onderhoud van de
installaties in een gebouw voor zijn rekening neemt.
Voor een bruikbare, eenvoudige en veilige oplossing
voor beheerders van grote BACnet-systemen werken de
volgende drie bedrijven met ons samen:

Al meer dan tien jaar werken we samen met verwarmingsspecialisten BAXI en Vaillant aan het testen en het
op de markt brengen van innovatieve energiesystemen.
Aanvankelijk lag de nadruk op brandstofcelsystemen.
Intussen gaat het om veel meer.

– Frankfurt Airport (Fraport)
– VW AG vestiging Wolfsburg/VW Kraftwerk GmbH
– STRABAG Property and Facility Services
Op basis van onze mB-webpanels implementeren
we de BACnet-monitor. Dat betekent dat we samen met partners we de functionele analyse, eerste controle en duurtest van grote 'multivendor'
BACnet-systemen uitvoeren. Deze BACnet-monitor is dus een gezamenlijk product; niemand kan
zo'n product in zijn eentje maken.

 BAXI-brandstofcelsysteem

Na tien jaar werk konden partners Vaillant en Saia Burgess Controls de eerste vruchten plukken van hun samenwerking. Een van onze senior applicatie-ingenieurs
heeft zich voor meer dan 50% van zijn werktijd ingezet
voor dat project. Veel speciale elektronicacomponenten
zijn in die periode ontwikkeld.
In 2011 zagen we het eerste grote resultaat: een VaillantHonda-wkk-systeem voor privéhuishoudens ging in
serieproductie.
Voor de reputatie van Vaillant heeft de samenwerking
ook zijn vruchten afgeworpen. In november 2011 is
Vaillant door de Duitse regering bekroond voor het
meest duurzame product. Zonder onze samenwerking
had geen van de partners dat succes kunnen boeken.

Visualiseren

Handmatig ingrijpen

BACnet-monitor

Monitorfunctie

Protocol

 E
én samenwerkingsdoel:
veilig en soepel beheer van heterogene BACnet-systemen

 SBC
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 O
ogst van tien jaar samenwerking:
Prijsuitreiking aan Vaillant voor het meest duurzame product

Partnerships: Samenwerkingsverbanden met klanten
Samen werken aan bekendheid en gebruik van
standaarden
AMEV (www.amev-online.de) is een Duitse organisatie die door alle overheidsorganen – bond, deelstaten,
gemeenten – wordt gedragen.
Vakmensen werken in teams aan de definitie van technische standaarden als leidraad voor de inrichting van
overheidsgebouwen. Het resultaat is een richtlijn voor
gebouwenautomatisering en in het bijzonder voor het
gebruik van BACnet.
Sinds 2010 werken we samen met AMEV aan de
verspreiding en toepassing van technische standaarden. De richtlijnen van AMEV zijn op onze website te vinden. In een jaarlijks terugkerend meerdaags
forum met adviseurs en integratoren, stellen wij de
vertegenwoordigers van AMEV in de gelegenheid hun
standaarden bij een breed publiek te introduceren.
Het doel van deze samenwerking is om duurzame
gebouwenautomatisering te bevorderen en daarmee
de efficiëntie van automatisering te vergroten.

der efficiënt georganiseerd en liggen qua vakgebied en
locatie dicht bij de beheerder en eigenaar.
Voor het gebruik van Saia PCD® systemen in onroerend
goed, werken we samen met systeemintegratoren. En
dat met resultaat.
Zowel in 2010 als in 2011 is onze samenwerking met
systeemintegratoren met ruim 20% gegroeid. Ook onze
partners delen daar in mee. Toch is het aantal gecertificeerde Saia PCD® systeemintegratoren in diezelfde tijd
slechts met 5% gestegen.
Systeemintegratoren zijn zelfstandige ondernemingen.
In elk concreet project voelen we ons echter als bergbeklimmers door een touw aan elkaar verbonden. Elke
klimmer moet op de rest kunnen rekenen. Als er iets
fout gaat, merkt iedereen dat meteen.
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Bergbeklimmers –
zonder samenwerking
komen ze nergens


Zo komt een project
tot stand:
Alleen samen met adviseurs
en integratoren bereiken
we de top: tevreden
beheerders/eigenaars.

 www.amev-online.de

Samen werken aan bedrijfsontwikkeling
met onafhankelijke systeemintegratoren

Sales 2010/2011 TEuro C3 Customer

SBC voert zelf geen project- en installatieservices uit,
dat doen systeemintegratoren. Dit zijn over het algemeen kleine tot middelgrote bedrijven, waarvan het
bedrijfskapitaal bestaat uit competentie in de meet en
regeltechniek-/automatiseringtechniek. Ze zijn bijzon-

0

mzetverdeling DDC-apparaatO
hardware naar 500 systeemintegratoren in CH/D/F/I/NL:
Kwaliteit i.p.v. kwantiteit!


1 17 33 49 65 81 97 113 129 145 161 177 193 209 225 241 257 273 289 305 321 337 353 369 385 401 417 433 449 465 481 497
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HSG
Zander

Partnerships: Klantrelaties
Samen werken aan een efficiënter
gebruik van hulpbronnen in onroerend goed
Op mondiaal niveau ligt de maatschappelijke topprioriteit nu bij een lager verbruik en een efficiëntere inzet van eindige hulpbronnen.
Maar als elke vastgoedeigenaar zijn
eigen efficiëntiestijging gaat plannen,
implementeren en beheren, blijft de uitkomst onder de maat. Het is heel moeilijk om het individuele belang samen te
laten gaan met het collectieve belang.
Om die patstelling te doorbreken werken HSG Zander (bedrijf in facility-management met een omzet van 1,3 miljard euro) en Saia Burgess Controls
samen. Samen willen we systemen en
methoden ontwikkelen die tot economische, rendabele en efficiënte inzet
van hulpbronnen leiden.

SBC
E-Line

De nieuwe SBC E-Line
dient als basis voor een
zuinige en efficiënte inzet
van hulpbronnen in
onroerend goed.

 SBC
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Door de samenwerking krijgt HSG
Zander de kans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en zich met succes in de zeer competitieve markt
van het facilitymanagement te onderscheiden.
Voor Saia Burgess Controls resulteert de samenwerking in de integrale roll-out van de nieuwe
lean automatiseringsproductlijn
SBC E-Line.


Testinstallatie met 'conventionele'
Saia PCD® techniek bij HSG-Zandercentrale in Neu-Isenburg

Het beste voor efficiëntie van gebouwen
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Saia Burgess Controls en Saia PCD® opnieuw bekroond op het gebied van gebouwefficiëntie!
Awards voor Saia Burgess Controls en Saia PCD® om trots op te zijn!


Auteur: Sandra Neuhaus

 C
ongrescentrum
Messe Frankfurt,
Frankfurt/Main

Een keer per jaar wordt in Frankfurt am Main 'Gebäude
Effizienz' gehouden, een groot congres voor beheerders
en adviseurs over gebouwefficiëntie. Centraal staat daar
de vraag hoe het beheer van gebouwen met behulp
van techniek efficiënter kan worden vormgegeven; integraal, dus niet alleen wat het verbruik van hulpbronnen,
personeels- en onderhoudskosten aangaat. In dat kader schrijft een onafhankelijke congresjury elk jaar een
wedstrijd uit en kent een prijs toe. In 2010 won Saia Burgess Controls de prijs voor het beste automatiseringsproduct. Met de Energy Manager konden wij de olympiade voor fabrikanten in ons voordeel beslissen. In 2011
hebben we de prijs voor het beste serviceconcept in de
wacht gesleept. Deze awards zijn voor alle klanten die
Saia PCD® in hun projecten en vastgoedobjecten toepassen de bevestiging dat zij een goede keuze hebben
gemaakt; voor nu en voor de toekomst.

Beste automatiseringsproduct:
PCD3.M5540

 
Award voor PCD3 als beste automatiseringsproduct

Eind 2010 kwam de PCD3.M5-controller als beste automatiseringsproduct uit de bus! De sterke communicatiemogelijkheden en talrijke geïntegreerde functies
zoals de AutomationServer gaven de doorslag.

Sponsorlijst
van het congres
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Het beste voor efficiëntie van gebouwen

Beste serviceconcept


De innovatieve PCD3controller is als beste automatiseringsproduct bekroond

Saia PCD® Energy Manager scoort
op de olympiade voor fabrikanten
Bij deze 'olympiade' krijgen de fabrikanten slechts vijf
minuten de tijd om hun producten te presenteren en
daarmee het publiek te overtuigen. Saia Burgess Controls had maar drie minuten nodig om het concept van
de Energy Manager over het voetlicht te brengen en
ging uiteindelijk als winnaar naar huis!

In 2011 mochten we namens alle SBC-systeemintegratoren de award voor 'Beste dienstverlener'
in ontvangst nemen. Geprezen werd de enorme
keten waarin de toegevoegde waarde wordt gecreëerd die Saia Burgess Controls en haar onafhankelijke dienstverleners in de projectbusiness
bieden. Met de S-Energy-benadering levert Saia
Burgess Controls zeer innovatieve systeemtechniek,
die via gekwalificeerde consultants, adviseurs en
gecertificeerde systeemintegratoren lokaal en klantgericht in projecten wordt geïntegreerd. Om projecten
duurzaam energie-efficiënt te kunnen vormgeven, is
het van groot belang dat de uitvoerders dicht bij de
klant staan en de aanwezige technische installaties door
en door kennen. Daarvoor zijn veel kleine maatregelen
en verbeterstappen noodzakelijk, die om een geschikte
partner vragen. Saia Burgess Controls beschikt al meer
dan 30 jaar over een netwerk van honderden gecertificeerde partnerbedrijven, die in ons eigen opleidingscentrum worden geschoold.


Winnaar van de olympiade
voor fabrikanten

Presentatie van de Energy Manager op de olympiade
 
voor fabrikanten
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Lean automation door goede afstemming van
de toegevoegde-waardeketen
Hoe zorgt Saia Burgess Controls hier voor?

Auteur: Jürgen Lauber
Technologie-camp
 Home
Agenda
 Thema's
AutomationServer
BACnet
Foutopsporing & Diagnose
IP-Diensten & Veiligheid
IP-Uitbreiding
Open Data Mode
Saia PCD® Performance
SmartRio
Wide Area Automation
Klantenpresentaties
 Media
Jan. 2011
Feb. 2011
Juni 2011

Efficiënte en draagkrachtige ketens waarin de toegevoegde waarde ontstaat, komen tot stand door een
goede afstemming en synchronisatie van alle betrokkenen.
Dit wordt niet alleen bereikt door incidentele bezoeken, trainingen, websites of documenten. Daarvoor
is ook een intensieve en persoonlijke gedachtewisseling tussen verschillende verantwoordelijken nodig. In
meerdaagse forums willen wij de afstemming tussen
beheerders, adviseurs en integratoren op beheerniveau bevorderen. Daarnaast verzorgen wij sinds 2009
voor de meet- en regeltechnici van onze klanten speciale tweedaagse 'camps' in onze fabriek in Zwitserland.
Belangstellende Saia PCD® gebruikers kunnen dan twee
dagen lang van gedachten wisselen met ontwikkelingsingenieurs en medewerkers van onze technische
ondersteuning. Daarbij werken we samen aan nieuwe,
interessante vraagstukken en oplossingen.
Saia-Burgess Controls AG geeft een kijkje in de keuken
en deelnemers laten ons als 'collega's' zien hoe ze met
onze producten werken.
Zo krijgen we een beter beeld van de behoeften en
kunnen we doelgerichter werken. De deelnemers leren
op hun beurt weer veel van elkaar en doen ook via ons
nieuwe kennis op. De productiviteit neemt toe en onnodige omwegen en misverstanden op de route van
fabriek naar beheerder worden uit de weg geruimd.
Zodoende wordt een stevige basis voor lean automation gelegd.

 N
avigatiestructuur website
technologie-camps


Indrukken uit de praktijk van de technologie-camps

SBC
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 D
e technologie-camps
verbeteren de integratie en
afstemming tussen
integrator en fabrikant.
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Partnerships: Leren van de ervaringen van anderen

Feedback
Opinie van gebruikers over technologie,
producten en ons bedrijf
Tijdens het GA-forum in Bern spraken klanten van Saia Burgess Controls zich uit over
hun positieve ervaringen met SBC. Bekijk de video's met de gesprekken.

Auteur: Peter Steib

Toegegeven: het vervult ons met trots als we uitspraken
horen als 'De SBC besturing is enorm flexibel – daar kunnen andere fabrikanten niet tegenop' of 'Wat SBC is?
Snel, flexibel en innovatief'. En waar we vooral zo
blij mee zijn, is de spontaniteit waarmee onze klanten
die uitspraken doen.
Tijdens het 'Internationale Forum voor Gebouwen-automatisering en Duurzaamheid 2011' in het winkel- en
evenementencentrum Westside bij Bern, hebben wij
van de gelegenheid gebruik gemaakt om deelnemers
die al met Saia Burgess Controls werken op camera naar

hun objectieve mening te vragen. We vroegen ze welke
innovaties voor hen het belangrijkst zijn, wat hun bevindingen zijn ten aanzien van de implementatie van deze
nieuwe technologieën, wat het POM-concept voor hen
betekent en hoe ze de samenwerking met Saia Burgess
Controls ervaren.
Dat heeft ongefilterde klantmeningen opgeleverd, die
we u niet willen onthouden. Wij nodigen u graag uit om
rustig uw eigen mening te vormen en u te laten inspireren door de talrijke ervaringen en suggesties in onze
video's.

Johannes Utner
Eigenaar Utner GmbH,
systeemintegrator

Stefan Färber
Chief Operating Officer wusys GmbH,
IT-dienstverlener

Bernd Hanke
Bedrijfsleider Fraport AG,
Facility Management,
Frankfurt Airport

De SBC-besturing
is enorm flexibel

Peace of Mind –
dat bevalt me wel!

'De SBC besturing is enorm
flexibel. Dat kunnen andere
fabrikanten in deze vorm gewoon
niet bieden. Het is belangrijk dat
er binnen de IT via standaardprotocollen wordt gecommuniceerd
en interfaces dus ook aan de eigen
behoeften zijn aan te passen.
Wat de verschillende protocollen
en interfaces betreft, is de SBC
besturing heel flexibel.'

'Dit concept leert ons naar de hele
levenscyclus van een installatie
te kijken (…). Dat vraagt om een
extra investering in Peace of Mind,
waarbij we misschien geen 10 of
20 procent op de bouwkosten,
maar wel 80, 85 procent op de
levenscycluskosten kunnen besparen. Dat levert veel meer op (…).
Dat aspect is interessant voor de
beheerder. Het is dan ook belangrijk dat de beheerder bij de bouw
van een installatie prioriteit krijgt
en meebeslist in de adviesfase,
zodat hij meteen voor dit systeem
openstaat.'

Snel, flexibel,
innovatief en met een
redelijk kostenkader
'Juist omdat jullie een middelgroot
bedrijf zijn en geen concern – een
concern staat zichzelf tenslotte
meestal in de weg – kunnen jullie
snel, flexibel, innovatief handelen en
op een redelijk kostenniveau blijven.'

cnnl1.376a

cnnl1376b
cnnl1376c
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Karl-Heinz Schäfer
Hoofd MRB- en elektrotechniek,
Helmut Herbert GmbH & Co. KG,
systeemintegrator

G. Bauer
Directeur ITW GmbH,
systeemintegrator

SBC is een heel
open systeem, beperkt ons niet
in onze vrijheid en beconcurreert ons niet.
We krijgen vaak te
horen: 'Geweldig, jongens.
Dat is precies wat ik nodig heb',
als we onze klanten SBC Webtechnologie hebben laten zien.
'De web-/IT-techniek maakt SBC voor ons
heel aantrekkelijk. Er gaat bij ons geen
schakelinstallatie de deur uit waarin
geen webvisualisatie is opgenomen en
waarin deze communicatietechnieken niet
worden gebruikt (…). Als de aannemer of
opdrachtgever dan voor het eerst de webbeelden ziet, hebben wij altijd weer een
'aha-erlebnis': Aha, dat ziet er goed uit! En
wat kun je er veel mee! Die functies hebben
veel succes, wat ons natuurlijk weer helpt
bij de implementatie en acquisitie. We
waren deze week bij een opdrachtgever
die een oude installatie wil laten ombouwen. We hadden ons koffertje met de
webtoepassing mee en zodra hij die op het
webpanel zag, zei hij: ‹Geweldig, jongens.
Dat is precies wat ik nodig heb›. Hij had
gevonden wat hij zocht. Dat zijn bouwstenen die ons echt helpen.'

cnnl1376d

'We kwamen bij SBC uit omdat andere fabrikanten probeerden
ons in onze vrijheid te beknotten. Omdat we dat niet wilden,
zijn we naar nieuwe leveranciers gaan uitkijken. Zo zijn we bij
SBC blijven hangen. Blijven hangen in positieve zin (…). Dat
SBC zelf geen projectservices biedt, bevalt ons erg goed: als wij
interessante projecten kunnen binnenhalen, hoeven we ons
geen zorgen te maken. Bij andere fabrikanten is er altijd de
zorg dat ze zelf ook meedingen naar het project. Daar hebben
we bij SBC geen last van.'

cnnl1376e

Bernd Drumm
Directeur GIGA GmbH,
systeemintegrator
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Partnerships: Leren van de ervaringen van anderen

We hebben S-Energy
bij onze klanten gepresenteerd
en kwamen met een glimlach
naar buiten.
'Energie staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling (…). Ik denk dat met de Energy Manager van SBC een
heel voordelig en uitgebreid product is ontwikkeld, dat meteen
overtuigt. We hebben het bij onze klanten gepresenteerd en
kwamen met een brede glimlach naar buiten. Dat zegt eigenlijk
al genoeg. De levenscycli van gebouwen met betrekking tot
energie... bepaald geen nieuw onderwerp, lijkt me. Maar het
is een onderwerp dat pas echt betekenis krijgt als men het in
cijfers kan uitdrukken. De enige energiebeheersystemen die tot nu toe verkrijgbaar
waren, waren heel duur. Dat schrikte de
klanten af en dus konden ze energie ook
niet in cijfers uitdrukken. Dat kan nu wel,
cnnl1376f
met SBC.'

Controls News 13

SBC 

78

Partnerships: Competentie en efficiëntie van gebruikers verder ontwikkelen

Nieuw SBC opleidingscentrum
Getting started, getting better on Controls!
Auteur: Jürgen Lauber

De aanval is de beste verdediging. Bij uitdagingen is de beste aanpak deze zo offensief
mogelijk aan te pakken. Wie goed beslagen
ten ijs komt, voorkomt dat uitdagingen, die
toch al onvermijdelijk zijn, uitgroeien tot
ernstige problemen.
Met de nieuwe disciplineoverkoepelende
opleiding van SBC (verwarming, ventilatie,
airco, sanitair, elektra) willen wij onze klanten helpen bij het aangaan van de volgende
uitdagingen:
1. Margedruk bij de realisatie van projecten
2. Gebrek aan gekwalificeerde meet- en
regeltechnici
De margedruk kan men het hoofd bieden
met meer efficiëntie of hogere competentie; het gebrek aan gekwalificeerd meet- en
regelpersoneel door de beschikbare mensen doelgericht in de deze techniek (om) te
scholen.
11101
01001

Met ons opleidingsprogramma richtten we
ons tot dusverre op gekwalificeerde, ervaren
meet- en regeltechnici. Het doel was hun
competentie in het bieden van oplossingen
met het Saia PCD® systeem veilig te stellen.


Ingang van het nieuwe
Europese opleidingscentrum
in Murten / CH

Voor:

11101
01001

 
Bij aankomst in het Controls-opleidingscentrum zijn de deelnemers nog niet
vertrouwd met meet- en regeltechniek en de praktische projectuitvoering van
gebouwtechnische installaties.

Na:

11101
01001

11101
01001

Na de scholing in het Controls-opleidingscentrum kunnen de deelnemers de
 
eerste echte projecten uitvoeren en wijzigingen, optimaliseringen en uitbreidingen toepassen in bestaande gebouwtechnische installaties.

 SBC

Controls News 13

In het nieuwe opleidingscentrum bieden we
nu gericht cursussen aan die de efficiëntie
van de uitvoering en inbedrijfstelling verhogen en de dienstverlener dus direct een
betere marge opleveren.
Verder zijn er praktijkcursussen, van maximaal vier weken, waarin personen zonder
meet- en regelervaring worden opgeleid
voor projecten. Als de cursisten naar huis
gaan, moeten ze in staat zijn hun eerste
meet- en regelprojecten met Saia PCD® uit te
voeren.
Het nieuwe opleidingscentrum ligt
op hetzelfde terrein als de hoofdvestiging van SBC. Zo kunnen cursisten bijvoorbeeld meteen zien hoe energiebeheer in de praktijk werkt; met echte
installaties en gegevens in plaats van
alleen maar droge theorie. Meer informatie
over de inhoud en technische inrichting
vindt u in de bijdrage van het opleidingscentrum op pagina 126.
Murten ligt in het 'meertalige' Zwitserland; wij bieden opleidingen in het Duits,
Engels, Frans en Italiaans.

Partnerships: Kwaliteit van automatisering definiëren en waarborgen
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'Peace of Mind'-garantielabel
stand van zaken en verdere ontwikkeling
Het aanbestedings- en auditsysteem is ontwikkeld, getest en volledig
in werking gesteld. Nu staan een grotere verspreiding en overdracht aan neutrale
organisaties op het programma.
Auteurs: Jürgen Lauber/Patrick Lützel
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Er is veelvuldig gebruikgemaakt van de aanbestedingsteksten. TÜV Süd heeft een groot aantal audits uitgevoerd. De auditors hebben cursussen gevolgd
en wij hebben geleerd hoe we het proces kunnen verbeteren. Onder druk van gerenommeerde vastgoedbeheerders worden inmiddels ook gevestigde concur2011 20
1grote
10 om bij
2
renten 'gemotiveerd'
projecten, zoals het
20
parlementsgebouw in Potsdam, de kwaliteitsstandaard
'Peace of Mind' aan te bieden.

5

2011

10
20

ww

1

In 2010 heeft u in Controls News 12 kennis kunnen
maken met het nieuwe garantielabel voor geïnstalleerde en bedrijfsklare automatiseringsoplossingen voor
gebouwen. Wat is er sindsdien bereikt?

8

7

Voorbeeld van een toonaan 
gevende automatiseringsoplossing bij een Duitse
spaarbank

2

In juni 2011 zijn we in het kader van het forum Gebouwenautomatisering en Duurzaamheid in Zwitserland in gesprek gegaan met adviseurs, beheerders
en integratoren over 'Peace of Mind' als waarborgmerk.
Op basis van deze gesprekken is de Duitstalige POMsite bijgewerkt, opnieuw vormgegeven en in het Engels
beschikbaar gesteld. Bovendien is de POM-audit nog
meer 'geneutraliseerd' en zijn de strenge criteria voor
de status 'Gold' aangepast.


www.pom-automation.com
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Partnerships: Kwaliteit van automatisering definiëren en waarborgen
Naar aanleiding van de gesprekken die we rond het
GA-forum 2011 met gebruikers en beheerders hebben
gevoerd, heeft Saia Burgess Controls het eigendom van
het waarborgmerk overgedragen aan een fabrikantonafhankelijke organisatie. Dat is van begin af aan de
opzet geweest.

Samen met bekende hogescholen, adviseurs en gebruikers werken we aan de verdere ontwikkeling van
POM. Het doel dat ons hierbij voor ogen staat is zo veel
mogelijk comfort en een minimum aan stress, ergernis,
en extra kosten voor eindklanten en beheerders.

a

Energiebeheer volgens de nieuwe DIN EN
16001 en ISO 50001 veroorzaakt onzekerheid bij
beheerders en laat veel vragen onbeantwoord. POM
moet hiervoor zinvolle richtlijnen definiëren.

b

BACnet is een complexe materie en kan voor beheerders al snel een obstakel worden. POM moet
de sterke en zwakke punten transparant maken.

c

De integratie van verschillende disciplines in vastgoed is voor de meeste eindklanten onbekend
terrein. De POM-teksten moeten de leidraad vormen
voor de specificatie en zo een bindende disciplineoverkoepelende vastgoednorm worden.

Voor de drie bovengenoemde punten werken we in
verschillende landen met onafhankelijke partners aan
een beter controleerbare kwaliteit in de gebouwenautomatisering. In Duitsland is dat het gerenommeerde
TÜV Süd GmbH en in Zwitserland het onafhankelijke
instituut iHomeLab – Hogeschool voor Techniek en
Architectuur Luzern.

'Peace of Mind' is een nieuw kwaliteitslabel (waarborgmerk) voor gebouwenautomatisering, onafhankelijk van fabrikanten. Het kan daarom alleen worden gebruikt voor niet-fabrikantafhankelijke, open
automatiseringsoplossingen en niet voor een specifiek product.
'Peace of Mind' staat voor het systematisch minimaliseren van zorgen, ergernis en last voor de beheerder en de investeerder via de technische definitie van de toegestane automatiseringstechniek – en dit
gedurende de gehele levenscyclus van de installatie.
Wie het waarborgmerk 'Peace of Mind' voor offertes en projectplanningen gebruikt, is verplicht om aan
alle richtlijnen in de aanbestedingsteksten te voldoen.
Iedere geïnteresseerde adviseur, investeerder of beheerder mag de 'Peace of Mind'-specificatie geheel
of gedeeltelijk in zijn eigen richtlijnen overnemen. Een herkomst-/bronverwijzing is niet verplicht.
Door de teksten over te nemen kan hij bij de opdrachtnemer doeltreffend de huidige stand van de
techniek voor zijn project opvragen.
Iedereen die de POM-richtlijnen naleeft, heeft het recht het 'Peace of Mind'-logo te gebruiken.
U vindt de 'Peace of Mind'-aanbestedingsteksten op www.pom-automation.com

 SBC
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De vier hoekstenen
'Peace of Mind' in de automatisering
Openheid en flexibiliteit in alle richtingen
in combinatie met algemene technologiestandaarden
Gebouwenautomatisering is geen 'afgezonderde, eigen wereld'
die door leveranciers bepaald wordt, maar in alle richtingen open en kan
op veel manieren worden vormgegeven.

EIB

KNX PROFIBUS

Applicatiesoftware op
alle niveaus vrij uitbreidbaar door een
groot aantal technische bedrijven
De beheerder is vrij in zijn keuze uit
dienstverleners en solution-providers. En
hij weet zeker dat er altijd iemand is die
tijd voor hem maakt als hij hulp nodig
heeft.

Onderscheid tussen ontwikkeling en
onderhoud of bediening
De gebruiker en beheerder mag voor onderhoud en optimalisering niet aangewezen
zijn op merkgebonden hard- en software.
De beschikbare techniek en standaardsoftware moeten voldoende zijn. Alleen voor
ontwikkeling heeft de technicus merkgebonden ontwikkeltools nodig. Andere
groepen of personen worden daar niet mee
belast.

Dedicated
engineering/programmeersoftware
plannen

realiseren

beheren
optimaliseren
Alleen PC / Mobile Standard Tools nodig

12,3

Modulaire hardware met de zelfde levensduur als de installatie –
no risks, no limits
Bij het automatiseren van onroerend goed doen zich tijdens de bouw-, inbedrijfstellings- en optimalisering altijd onvoorziene zaken voor. Tijdens het gebruik veranderen behoeften. Zowel normen als technische uitrusting vragen om aanpassingen
in de gebouwenautomatisering. Aanpassingen moeten steeds op een eenvoudige,
snelle manier en zonder risico mogelijk zijn. Daarom is het van groot belang om
alleen modulair uitbreidbare technologie te installeren, die gedurende de hele
levensduur van de installatie kan worden gewijzigd. Compacte en toepassingsgerichte automatiseringssystemen kunnen voor seriemachines en andere machines
geschikt zijn, maar niet voor projecten.

 Automatiseringssystemen
en installatie hebben een
levensduur van vijftien tot
twintig jaar


Vrijheid en flexibiliteit
door hoge modulariteit en
compatibiliteit ten aanzien
van alle productfamilies
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Technologie: Lean bij Remote I/O's praktisch geïmplementeerd

Lean automation met Smart-RIO's
Voor een hogere automatiseringsgraad tegen minder kosten en moeite is een nieuwe
koers onvermijdelijk. Smart-RIO's zijn veel meer dan het zoveelste Ethernet Remote
I/O-systeem. Ze onderscheiden zich op veel punten van traditionele Remote
I/O-systemen. Ze zijn te programmeren als een PLC en daardoor ideaal voor decentrale
automatisering (Distributed Automation) volgens de lean filosofie.
Auteur: Urs Jäggi

Geïntegreerde PLC-functionaliteit
maakt van Smart-RIO een slim automatiseringssysteem voor lean automation
Saia PCD® Smart-RIO's vergeleken met traditionele Remote I/O's

Eerste Smart-RIO-uitvoering
op basis van PCD3


Traditioneel RemoteI/O-systeem in vergelijking
met het innovatieve
Saia PCD® Smart-RIO-concept

 SBC

Traditionele Remote I/O-systemen werken met een centrale master en afhankelijke 'domme' slaves. De toepassing loopt uitsluitend op de master, die de I/O's over de
slaves verdeelt (I/O-mapping). Als de master of de verbinding tussen master en slaves uitvalt, leidt dit tot volledige
stilstand. De RIO's zijn niet in staat autonoom te werken.
Saia Burgess Controls slaat met Smart-RIO een nieuwe
weg in en presenteert met de PCD3.T66x een nieuwe
categorie apparaten: de Smart-RIO's (S-RIO's), 'Made for
Distributed Automation'. Naast de master zijn er intelligente RIO's, die zelfstandig – ook zonder 'leiding' – kunnen werken en communiceren. Net als in de normale
wereld beheert de master (manager) de programma's
(taken) en verdeelt hij deze over de Smart-RIO's (medewerkers). Die voeren de taken vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid uit. Ook als de master eens
niet aanwezig is, werken de S-RIO's door. Bovendien
kunnen de S-RIO's zelfstandig met elkaar of met andere netwerkdeelnemers communiceren en gegevens
uitwisselen.
Wat functionaliteit, programmeerbaarheid, inbedrijfstelling en service betreft, bieden de Smart-RIO's
aanzienlijk meer mogelijkheden en comfort dan conventionele Remote I/O-systemen. De S-RIO's van Saia Burgess Controls zijn een ware technologische vooruitgang
voor gebruikers en beheerders.

Werkverdeling Remote-I/O's: een centrale 'master',
vele 'domme slaves'. Zonder de baas loopt alles in het honderd.
Baas (master)
oude stijl
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Vergeleken met conventionele Remote I/O-systemen
beschikken de nieuwe Smart-RIO's over unieke functies:
naast de klassieke functies van decentrale I/O-stations
kunnen tegelijkertijd Saia PG5® toepassingsprogramma's (IL, FUPLA, GRAFTEC) worden uitgevoerd. De
Smart-RIO kan zodoende zelfstandig werken en veeleisende besturingsfuncties overnemen. Mocht de master
uitvallen, dan lopen de (deel)processen op de S-RIO's
ongehinderd door of kunnen ze in een veilige toestand
worden gebracht.

Centraal programmabeheer voor meer gemak bij
inbedrijfstelling en service
De applicaties worden centraal beheerd en over
de S-RIO's verdeeld door de 'Smart Automation
Manager' (S-RIO-master). Dat de toepassingsprogramma's niet afzonderlijk op elk station hoeven
te worden geladen, scheelt tijd en geld voor programmering, inbedrijfstelling en service. Mocht er
iets in de hardware veranderen, dan zet de 'Smart Automation Manager' de configuratie en het toepassingsprogramma automatisch over op de nieuwe S-RIO.
Daar hoeft geen expert of programmeertool aan te pas
te komen. Naast geselecteerde Saia PCD® CPU's kunnen
nu ook SBC MicroBrowser-panels als manager worden
ingezet.

Smart-RIO's spreken vele talen
Naast de normale gegevensuitwisseling met de 'Smart
Automation Manager' ondersteunen de Smart-RIO's ook
aanvullende communicatieprotocollen, zoals ModbusTCP voor de gegevensuitwisseling met externe systemen.

Werkverdeling Smart-RIO's: manager verdeelt taken en houdt
toezicht. Grijpt zo nodig in. Deelnemers communiceren en
werken ook zonder baas.
Smart Manager

Technologie: Lean bij Remote I/O's praktisch geïmplementeerd
Met de PCD3.T666 kunnen extra seriële interfaces
(RS-232, RS-485, …) direct op de Smart-RIO worden
aangesloten. Er zijn ook M-Bus- en DALI-modules
voor de S-RIO verkrijgbaar. Door deze communicatiemogelijkheden zijn de Smart-RIO's ook geschikt voor
decentrale gegevensinvoer en lichtbesturing.
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Dankzij de innovatieve functies en eigenschappen
kunnen Smart-RIO's worden gebruikt voor toepassingen die andere fabrikanten alleen met volwaardige
besturingen kunnen realiseren. De uitgebreide functionaliteit, gecombineerd met de aantrekkelijke prijs,
maken Smart-RIO's uniek.

Saia PCD® Smart-RIO's in de praktijk
De eerste systemen zijn eind 2010 opgeleverd. Sinds de succesvolle afsluiting van de pilotfase in de zomer van 2011 zijn de nieuwe
Smart-RIO's PCD3.T665 en PCD3.T666 onbeperkt leverbaar. In het eerste jaar sinds de invoering zijn al meer dan
1000 Smart-RIO's in verschillende projecten toegepast. Hieronder drie interessante voorbeelden uit Noorwegen, Zwitserland en Duitsland.

Verkeerstunnel Noorwegen
In de noodstations van de tunnel verzorgen ruim 80
Smart-RIO's van het type PCD3.T665 de bewaking van
onder meer telefoons en blusapparatuur. De SmartRIO's dienen daarbij als conventionele decentrale I/Ostations zonder eigen toepassingsprogramma.
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  In de verkeerstunnel in Noorwegen zijn in de noodstations
meer dan 80 Smart RIO's PCD3.T665 ingezet voor de bewaking van
onder meer telefoons en blusapparatuur.

Lötschberg-basistunnel Zwitserland
In de bouwfase van de Lötschberg-basistunnel, een 34 kilometer lange spoorwegtunnel, heeft Saia Burgess Controls in de jaren 2004 tot 2006 al meer dan 2000 Saia PCD®
systemen geleverd. Onlangs is een nieuw optimaliseringsproject voor de beheer- en besturingstechniek gestart. Ook in dit project schakelt de tunnelbeheerder de
Saia PCD® technologie van Saia Burgess Controls in. Bestaande complexe structuren worden vereenvoudigd,
waarbij merkgebonden systemen worden vervangen
door Saia PCD® systemen.
De deurbesturing in de dwarsverbindingen komt
voor rekening van ruim 200 Smart-RIO's van het type
PCD3.T666. De Smart-RIO's vervangen een kleine compacte besturing van een andere fabrikant. Op de SmartRIO's wordt een applicatieprogramma uitgevoerd dat
met Saia PG5® FUPLA is gemaakt.
De Smart-RIO PCD3.T666 is verantwoordelijk voor
de totale bewaking en besturing van de deuren. De
frequentieregelaar van de deuraandrijving wordt met de
geïntegreerde RS-485-interface aangestuurd middels het
Modbus-protocol.

5

5

5

5

Glasvezelnetwerk

5

5

5

Noodstations

Ethernet
Smart Automation
Manager PCD2.M5540

Saia PCD® Smart RIO

PCD3.T666
deurbesturing

Signalen
deurbesturing

Modbus RS-485

Frequentieregelaar
voor deuraandrijving

Deuraandrijving

 S
mart-RIO PCD3.T666 in de Lötschberg-basistunnel voor de bewaking en besturing van de deuren in
de dwarsverbindingen. Het programma voor de RIO is met Saia PG5® Fupla vervaardigd.
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Technologie: Lean bij Remote I/O's praktisch geïmplementeerd

Herinrichting ziekenhuis Giessen, Duitsland
Voor de herinrichting van een vier verdiepingen tellende vleugel zijn Saia PCD® systemen ingezet om de
verwarming, het binnenklimaat en de ventilatie te be-


Netwerktopologie
ziekenhuis Giessen:
Door de decentralisatie van
de in-/uitgangen met de
Smart-RIO's PCD3.T666 en de
S-Bus-I/O PCD7.L121 konden
de kosten voor de bekabeling
aanzienlijk worden verlaagd.

sturen. Op elke verdieping is een Smart-RIO PCD3.T666
geïnstalleerd. Via de geïntegreerde RS-485-interface zijn
extra PCD7.L121 S-Bus-I/O-modules aangesloten.

Internet /
Intranet
TOBOL WEB SERVICE

Smart Manager
PCD3.M5340

Smart RIO
PCD3.T666

Ethernet

PCD7.L121
RS-485

S-Bus

Twee uitvoeringen PCD3.T665 en PCD3.T666
De Smart-RIO's zijn in twee versies leverbaar. Deze verschillen van elkaar in de communicatie-eigenschappen en het
beschikbare programmageheugen.
Eigenschappen

PCD3.T665

PCD3.T666

Programmageheugen

32 kB

128 kB
512 kB

Onboard filesystem
voor webpagina's en gegevens
Onboard RS-485-interface

Nee

Ja

Speciale modules

PCD3.H1xx

PCD3.F1xx (I/O-slot 0)
PCD3.F27x M-Bus
PCD3.F26x Dali
PCD3.H1xx

Verschil met normale
PCD3-CPU

– geen batterij  geen resterende gegevens
– geen realtimeklok  softwareklok wordt door de manager gesynchroniseerd
– geen watchdog

Beide S-RIO-typen kunnen met of zonder toepassingsprogramma worden gebruikt. Er is geen programma nodig als
de S-RIO's als eenvoudige decentrale I/O's worden ingezet. In dat geval kan de I/O-mapping voor de gegevensuitwisseling simpelweg in de RIO-netwerkconfigurator worden ingesteld.

 SBC
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Dankzij de mogelijkheid extra seriële communicatie-interfaces in te zetten, kan de Smart-RIO PCD3.T666 ook worden gebruikt voor decentrale registratie van verbruiksgegeven (M-Bus-module, energiemeter via S-Bus) of lichtbesturing (DALI).

Programma & configuratie
M + RIO_02, RIO_03
NW

N

manager
PCD3.M5560 met
– Smart RIO Manager
– BACnet
– Lon via IP

NE

W

E
SE

S

SW

Ethernet

Decentrale gegevensverzameling
PCD3.T666

PCD3.T666
RIO_03

RIO_02

PCD3.F261

PCD3.F261
RS-485
Saia PCD® Smart-RIO's met
– PG5-programma-uitvoering
– DALI PCD3.F261-interface
– M-Bus PCD3.F270
– RS-485 met Saia PCD® Energy Manager

S-Bus

Water

Lokale display &
monitoring

 Voorbeeld van toepassing
PCD3.T666 als lichtbesturing
met DALI-module PCD3.F261
of verbruiksgegevensregistratie
met M-Bus-module en S-Busenergiemeter op de geïntegreerde RS-485-interface.

Electricity

Vooruitblik: programmeerbaar SBC Micro
Browser-panel als 'Smart Automation Manager'

IP-adressen ter plaatse wijzigen zonder
programmeertool

Nu kunnen ook de programmeerbare Micro Browserpanels als managerstation worden ingezet. De SmartRIO's dienen als decentrale I/O's voor het panel. Het
panel beheert het toepassingsprogramma en functioneert als Automation Manager inclusief visualisatie.
De programmeerbare panels zijn leverbaar met displayafmetingen 5,7", 10,4" en 12,1".

Het applicatieproject wordt op kantoor uitgevoerd.
De beschikbare IP-adressen zijn echter pas bij de inbedrijfstelling van de installatie bekend of worden op
een later tijdstip gewijzigd. Daarvoor is voortaan geen
programmeertool meer nodig.

5,7", 10,4" of 12,1" MicroBrowser
Smart
Automation
Manager
Pro
g
Con ram &
fi
M + gurat
S1, ion
S2,
S3,
S4

Configuration and program
M + S1, S2, S3, S4

Ethernet

Smart
Automation
Stations

S1

S2

S3

S4

 
Programmeerbaar MicroBrowser-panel als 'Smart Automation Manager' voor het beheer van het toepassingsprogramma en
voor de visualisatie.
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Technologie: Apple bedienings- en beheerapparatuur voor de automatisering

iPad en iPod in de automatisering
Hip en modern – voor alledaagse realiteit
Vijf jaar geleden waren PDA's nog het domein van managers en gadgetfreaks. Mobiel
internet was traag en zelden noodzakelijk. Intussen hebben Apple en Android onze
wereld veranderd. Tegenwoordig hebben bijna alle mobiele telefoons touch, wifi en
natuurlijk internet; het woord 'app' kent iedereen en tablets nemen al vaak de plaats in
van pc's. 
Auteur: Kostas Kafandaris

Waarom zou Saia Burgess Controls zich als PLC-fabrikant met
dit soort producten bezighouden? Wat hebben ze met automatisering te maken?
Deze nieuwe apparaten kunnen onze grenzen verleggen. Ze slaan een
brug tussen de kantoor- en de industriewereld, tussen mobiele en stationaire toepassingen. En dat is goed voor de automatisering!
 MB-app & MB-app Lite,
500 installaties in het 1e jaar

 S-Energy-app voor slechts € 0,79

De wereld van de kantoortoepassingen wordt gedomineerd door pc's
en Microsoft, terwijl in industrie- en gebouweninstallaties vrij programmeerbare besturingen, DDC-controllers en industriële HMI-apparaten
te vinden zijn. Vooral voor de visualisatie, bediening en gegevensevaluatie betekent dit dat men steeds weer met andere apparaten moet
leren werken – en natuurlijk ook met verschillende tools, programma's
en bedieningsfilosofieën.
Uitgangspunt bij het verleggen van deze grenzen is het web-HMI-concept. De visualisatie wordt niet langer voor elk apparaat afzonderlijk ingesteld, maar slechts eenmalig en centraal op de webserver van de besturing opgeslagen. Via de webserver beschikt iedere bediener altijd
over dezelfde, platformonafhankelijke gebruikersinterface. De manager
krijgt via een standaardbrowser op kantoor dezelfde weergave op zijn
pc als de gebouwbeheerder lokaal op de schakelkast met een industrieel MicroBrowser-webpanel.

Mobiel

Een mobiel apparaat
voor kantoor en industrie


Industrie

 SBC

Werelden
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Beheer

Automatisering

Veld

 
iPad: een bedieningsapparaat doorbreekt de grenzen van de automatiseringsniveaus.

Bij Saia Burgess Controls hebben we het zelf in onze
productie uitgeprobeerd en ingevoerd (zie Controls
News 12, pagina 59). Productiemedewerkers kunnen

productiestoptijden en -oorzaken eenvoudig op een
iPod invoeren en hoeven niet naar de dichtstbijzijnde
pc te lopen. Dat scheelt absoluut tijd!
Niet alleen de technische mogelijkheden, maar ook de
visuele aspecten van de iPad zijn heel aantrekkelijk. Met
name in de gebouwenautomatisering kan het apparaat
een stationair HMI-apparaat overbodig maken. Waarom
zou men een bedieningsapparaat in de muur inbouwen, als men een iPhone of iPad bij de hand heeft? Hetzelfde idee hadden de verantwoordelijken in Hotel Holiday Inn Bern Westside. Zij besloten resoluut de
stationaire bediening van de EIB/KNX-gestuurde conferentieruimtes te vervangen door een moderne webbased bediening via iPads. In het artikel, 'Mobiele bediening conferentieruimten' wordt die oplossing uitgebreid
beschreven.
Wat hierboven beschreven is, geldt ook voor Androidapparaten. Er wordt gewerkt aan een MicroBrowser-app
voor Android-platforms, die binnenkort op de markt
komt.

 
Productielocatie: iPod in een industriebestendige hoes

 Productielocatie: invoer bedrijfsgegevens via iPod

Met de iPad of iPhone wordt nu ook de laatste grens,
namelijk die van de eindapparatuur, gepasseerd. Manager en gebouwbeheerder hebben hetzelfde mobiele
apparaat, waarmee ze zich door de hele automatiseringspiramide kunnen bewegen. Er is een uniform bedieningsapparaat voor elk niveau (beheer-, automatiserings- en veldniveau).
Dankzij Wireless LAN (wifi) en nieuwe mobieletelefoniestandaarden (3G) kunnen de machines en installaties vanaf bijna elke locatie worden bediend. De
servicetechnicus kan vanaf elke plek de instellingen
controleren en waar nodig ingrijpen. De beheerder
heeft ook onderweg toegang tot de belangrijkste
bedrijfsgegevens en kan zijn installatie altijd in de gaten
houden.

Wat betekent dat in de praktijk?
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Technologie: iPods en iPads

Mobiele bediening vergaderzalen
Webtechniek en iPad
Functies terugbrengen tot de essentie - het biedt beheerders en klanten
gemak en snelheid. Naast een weinig flexibele standaardbediening
heeft hotel Holiday Inn – shoppingcenter Bern Westside – nu een mobiel
alternatief, een compleet grafische bediening op de iPad. De makkelijke bediening
maakt de techniek een stuk simpeler.
Auteur: Rolf Nussbaumer

Voorop staat het onderzoek. Uitgangspunt van elk
goede advies – volgens de lean benadering – is de inventarisatie van de behoeften van de klant. Dat was
in dit project niet anders. Na gesprekken met hotelleiding en personeel werd duidelijk dat het bedieningsconcept te moeilijk was voor zowel klanten als
personeel. Nu de gebruikte techniek grafisch wordt
weergegeven, is de bediening 'leaner' geworden, of
simpelweg gebruiksvriendelijker!

 SBC
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'Beelden zeggen meer dan duizend woorden'. Ook de
gebouwentechniek kan stukken begrijpelijker en dus
minder belastend voor klanten en beheerders. Technisch vereist dit een flexibele en open automatiseringstechniek met volledig geïntegreerde web- en
IT-technologie. Juist deze eigenschappen leveren een
wezenlijke bijdrage aan duurzaamheid en efficiëntie
– en voegen precies die waarden samen die tot 'Peace
of Mind' leiden. Minder zorgen in de omgang met
techniek!
In dit project met bestaande EIB/KNX-installatietechniek is met open Saia PCD® automatiseringstechniek
een brug geslagen tussen de conventionele statische
techniek en de open en flexibele web- en IT-wereld. De
eenvoudige wireless bediening via iPad is een groot
succes en een enorme motivatieboost voor het hele hotelbedrijf.
Hotel Holiday Inn Westside, even buiten Bern, beschikt
over elf moderne conferentieruimtes, die veel door
zakelijke klanten worden gebruikt. Ondanks de moderne inrichting konden de hotelgasten vaak niet overweg
met de onflexibele bediening. 'De gebruikers van de
conferentieruimten hadden vaak hulp nodig bij de bediening. De geïnstalleerde apparatuur gaf onduidelijke
aanwijzingen. Daardoor moesten we vaak extra personeel inzetten', aldus Oliver Bittner, General Manager van
Holiday Inn Bern Westside.
Alle elf conferentieruimten beschikken over een eigen
vaste EIB-bediening van de ruimtetechniek. De klant
kan de ruimten naar behoefte aanpassen door scheidingswanden te openen. De starre wandbediening
vergt echter nogal wat discipline van de bediener. Ondanks het feit dat de status van de scheidingswanden
kan worden ingevoerd (open/dicht), moet de bediening
van licht, schaduw, ventilatie, temperatuur en presentatietechniek altijd met het 'juiste' touchscreen worden
bediend, hoewel er drie touchscreens beschikbaar zijn
als de wanden zijn geopend. Dit is allesbehalve flexibele
webtechniek!
Om ervoor te zorgen dat de bestaande bediening als
extra back-up gehandhaafd kon blijven, zijn de conferentieruimten op de tweede verdieping (ruimte
9 /10 /11) uitgerust met een extra WLAN-verbinding.
Tegen minimale kosten is een moderne PCD1.M2120CPU met een geïntegreerde webserver en 8 MB-ge-

Technologie: iPods en iPads
heugenruimte voor afbeeldingen en grafieken toegeHet laatste onderdeel van de service van Saia-Burgess
past. Vanuit die basis kan men via wifi en mobiele
Controls AG was een evaluatie in de vorm van een
iPad-bediening de functies van de ruimten regelen.
klantenenquête: zowel de leiding als het personeel
De volledige EIB/KNX-communicatie is in de Saia PCD®
van het hotel gaven aan zeer tevreden te zijn en ook de
gereproduceerd en aan de systemen gekoppeld.
feedback van de hotel- en congresgasten was zonder
De nieuwe grafische bediening is volledig parallel
uitzondering positief.
aan de bestaande bediening opgebouwd. Zo hebOmdat de webtechnologie zo flexibel is, kan ook
ben zowel de gebruikers als de medewerkers van
altijd worden voldaan aan de toekomstige bedieningshotel Holiday Inn tegelijkertijd en mobiel toegang
en functiewensen van de hotelleiding. Dit is een aanpak die lean te noemen is.
tot de installatiefuncties. Dit maakt het werk van het
hotelpersoneel een stuk eenvoudiger en voorkomt
stress bij het gebruik van de conferentieruimten.
De grootste voordelen zijn echter tijdwinst en efficiëntie: 'Door de nieuwe techniek krijgen we veel
minder vragen over de bediening en daardoor
ontspannen en tevreden klanten' aldus mevrouw

Obervöll, die de leiding heeft over de conferentieWeb-HMIbedieningsruimten.
interface met 'perfect fit'
Voor de functionele bewaking van de ruimte en de
voor elke ruimte en elke
gebruikersgroep.
standaardinstellingen van het gewenste ruimteNauwkeurige bediening
scenario, kan de techniek van de conferentieruimtevan de conferentieruimten.
centrale naast de draadloze bediening via iPads ook
via de pc worden bewaakt en bestuurd.
Dankzij de 'http-direct'-functie kunnen de beheerders
van de vergaderruimtes via pc, standaardbrowser en
vooraf ingestelde koppelingen altijd snel en eenvoudig
de noodzakelijke instellingen uitvoeren. Deze flexibele
techniek maakt alles een stuk makkelijker en mag dan
Raumpläne Raumpläne
ook op enthousiaste gebruikers rekenen!

 
PCD1.M2120 EIB/
webverbinding
met bestaand
EIB-netwerk
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Yvonne Oberföll, hoofd
conferentiecentrum Holiday
Inn Westside: 'Door de nieuwe
techniek krijgen we veel minder
vragen over de bediening,
waardoor ons personeel minder
wordt belast.'

 
Conferentieruimte met webtechniekbediening via iPad

1. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Installatie:
 PCD1.M2120
 EIB-verbinding
 http-direct pc-bediening
 Mobiele iPad-bediening
 L okale webbediening
(optie)

WEB

Wireless

Conferentieruimte/bedieningsopties

Mobiele bediening

WEB

Pc-bediening

IP

m²

EIB

WEB

2. Obergeschoss

Lokale bediening
(optie)

m²

2. bovenverdieping, hotel Holiday Inn
2. Obergeschoss
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Technologie: Hoe minder kabels hoe beter

Energie en gegevens op één lijn met SBC S-Link
In steeds meer auto's worden voedingskabels ook voor datatransmissie gebruikt. Met als doel
een lichtere auto. Maar het scheelt ook in de omvang en complexiteit van kabelbomen. Dataoverdracht over voedinsgkabels is ook prima toepasbaar in de automatisering.
Auteurs: Kostas Kafandaris /Andreas Pfäffli

SBC S-Link: modulatie
Saia Burgess Controls ziet op automatiseringsgebied
grote kansen voor een gemeenschappelijke kabel
voor stroom en communicatie. Met de communicatie
interface S-Link (Supply-Link) presenteert het ook
meteen de passende oplossing.
S-Link moduleert het datasignaal via een draaggolffrequentie op de stroomkabel. Deze technologie
wordt ook wel powerline-communicatie genoemd.
In tegenstelling tot de netwerkcommunicatie uit de
consumentenmarkt, die voor 230 VAC-kabels ontworpen, werkt S-Link ook met 24 VDC en met de in
de gebouwenautomatisering vaak gebruikte 24 VAC.
Een van beide aders wordt als referentiepotentiaal
gebruikt, terwijl op de andere ader de informatie met
een vaste draaggolffrequentie wordt gemoduleerd.
Op die manier kan S-Link als half-duplex-communicatiekanaal voor single-master-systemen worden gebruikt. Bij gebruik van een protocol, dat bijvoorbeeld
een 'token passing'-mechanisme bevat, kan ook een
multimaster-bussysteem tot stand worden gebracht.
Er zijn geen extra stuurleidingen nodig.

Installatie- en gebruiksvriendelijk

 SBC
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S-Link maakt via de twee aders van de stroomkabel
ook datacommunicatie mogelijk. Dit dubbele gebruik maakt de hele installatie een stuk eenvoudiger.
Waar vroeger vier kabels nodig waren, zijn nu twee
kabels genoeg. Met name bij de installatie van bussystemen met veel deelnemers scheelt dit veel arbeidsuren; er hoeft immers maar een kabel naar de deelnemers te worden getrokken. Bij grote bussystemen
is er ook het voordeel van materiaalbesparing.

SBC S-Link-interface voor de PCD1.F2300
Tot nu toe zijn alleen oplossingen voor netwerkcommunicatie via 230 VAC -kabels beschikbaar – internet
uit het stopcontact. Daarbij gaat het om datatransmissie in grote volumes met een hoge snelheid. Slimme foutdetectie- en correctiealgoritmen zorgen ervoor dat de informatie bij de ontvangers correct
wordt geïnterpreteerd. Bij 'smart metering' – intelligente meters voor water, gas, stroom en warmte –
wordt een kleine hoeveelheid gegevens met een
lage snelheid overgedragen. De focus ligt dan op de
robuustheid van het systeem. Zelfs bij grote storingen in elektriciteitskabels moeten de meetgegevens
veilig en nauwkeurig worden doorgegeven.
Met de PCD1.F2300 heeft Saia Burgess Controls voor
de PCD1.M2xxx een voedingsmodule met geïntegreerde S-Link-communicatie-interface ontwikkeld.
Deze efficiënte en robuuste oplossing gebruikt eenvoudige protocollen, zoals S-Bus of Modbus, om data
over te dragen. De PCD1.F2300 wordt in het eerste
slot van een PCD1.M2 gestoken. Daarmee kan de
PCD1.M2xxx op een 18–48 VAC- of 20–60 VDC-spanningsbron worden aangesloten. Naast de stroomvoorziening van de PCD1.M2xxx is er een 24 VDC-aftakking voor de voeding van externe I/O-stations.
Deze kan tot 9W worden belast. Om te voorkomen
dat de PCD1.M2xxx bij overbelasting wordt uitgeschakeld, is de uitgang tegen kortsluiting beveiligd.
Op de voeding wordt een extra signaal gemoduleerd, waardoor communicatie via de kabels van
meerdere PCD1.M2xxx tot 115,2kb/s mogelijk is. De
snelheid is vergelijkbaar met die van een RS-485-interface en ligt tussen de toepassingen voor smart
metering (<10 kbit/s) en netwerkcommunicatie
(>10 Mbit/s).

Technologie: Hoe minder kabels hoe beter
Grenzen en vuistregels

Testinstallatie

De grenswaarden van de datatransmissie worden
bepaald door de bekabeling, belasting en storingen
op de voedingskabels. Bij planning en installatie van
de bekabeling moet men rekening houden met een
aantal regels. Doorslaggevend voor de kwaliteit van
de signaaloverdracht is het signaalverlies. Signaalverlies wordt veroorzaakt door kabelverlies en capacitieve belasting, bijvoorbeeld door ingangscondensatoren van enkele nanofarad. Idealiter worden deze
inductief ontkoppeld. Als dat niet mogelijk is, kan de
storende invloed worden gereduceerd via een korte
steekleiding van 10 …40 cm op de hoofdleiding.
De maximaal toegestane kabellengte hangt af van
het aantal componenten en de belasting. Maar in
principe is de S-Link-interface geschikt voor kabellengtes tot 100 m. Bedoeld is hier de totale kabellengte; niet de kabellengte tussen twee met elkaar
communicerende componenten.

De nieuwe fotovoltaïsche installatie op het dak van Saia
Burgess Controls fabriek II in Murten was een mooie
gelegenheid om S-Link in de praktijk toe te passen. Naast zonnepanelen hebben we op het dak
ook een weerstation met webcam geïnstalleerd.
Omdat op het dak geen 220 V of 24 V beschikbaar
is, worden de componenten via een schakelkast
op de tweede verdieping van stroom voorzien.
Een PCD1 op het dak leest alle weergegevens in en
stuurt deze samen met de beelden van de webcam
via S-Link en S-Bus-protocol naar een PCD1 op de
tweede verdieping. Deze dient als data-concentrator en verzamelt ook de data van verschillende
energiemeters en SMA-omvormers. Voor dat laatste
wordt het eigen protocol van SMA gebruikt. Al deze
gegevens worden weergegeven op een Saia PCD®
webpanel.

Weerstation
Temperatuur
Zoninstraling
Wind
Regen

91

Zonnepanelen

WebCam

S-Link 24V
 S
chema van een bestaande
S-Link-applicatie
in het productiebedrijf
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Technologie: Toepassing van SNMP in de automatisering

AutomationServer
Bewezen concept wordt verder uitgebreid
Een lean automatiseringssysteem moet zich aanpassen aan de installatie die de gebruiker tot zijn beschikking heeft. En het moet zonder merkgebonden hard- of software de
uitwisseling van data verzorgen. In Saia PCD® automatiseringsstations doet de AutomationServer dat. Deze werkt als doorgeefluik voor alle data. 
Auteur: Urs Jäggi

Tegenwoordig wordt in bijna alle projecten met
Saia PCD® de AutomationServer ingezet, wat grote
voordelen oplevert voor installatiebeheerders. Nu dit
concept zich bewezen heeft, wordt de AutomationServer uitgebreid met nog meer standaardtechnologieën
uit de IT-wereld. Zoals een SNMP-agent (Simple Network Management Protocol).


AutomationServer
nu ook met SNMP-agent
voor integratie in
IT-beheersystemen.

Saia PCD® met AutomationServer
Optimale integratie van de AutomationServer in
combinatie met een krachtige besturingsapplicatie
De AutomationServer biedt essentiële functies voor
automatisering en vormt dan ook een integraal onderdeel van elke Saia PCD® besturing. Er wordt gebruikgemaakt van gangbare web- en IT-technologieën
en een open interface naar de tools en platforms van
gebruiker en beheerder. De AutomationServer met
Saia PCD® biedt echter veel meer dan alleen een open
interface. Speciaal aangepaste automatiseringsfuncties en -objecten maken het verschil in de besturingsapplicatie. En daarmee komt de AutomationServer het
best tot zijn recht in de Saia PCD® automatiseringssystemen, waarin hij naadloos kan worden geïntegreerd
en efficiënt kan worden ingezet.

HMI-, besturings- en beheerfuncties geïntegreerd
De vooraf geprogrammeerde objecten en sjablonen
ondersteunen het efficiënte gebruik van de AutomationServer. Voor alle servermodules, zoals webserver, FTP-server en SMTP-client, zijn passende
automatiseringsfuncties beschikbaar. Naast de normale
besturings- en regelfuncties kunnen daarmee ook HMIen beheerfuncties direct in de besturing worden uitgevoerd.
Twee voorbeelden hiervan zijn de geïntegreerde alarmmanager en de trendingmodule. Alarmen worden in
de besturing en niet in een pc-gebaseerd besturingssysteem ingevoerd en beheerd. Procesgegevens kunnen vanuit de besturing direct online in trendgrafieken
worden weergegeven en in Excel-compatibele CSVbestanden op de grote flashgeheugenmodules worden
gearchiveerd. De functies kunnen met de bijbehorende
FBox-functiebibliotheken snel en eenvoudig worden
uitgevoerd. De applicatieobjecten bevatten naast de
PLC-functionaliteit ook meteen de bijbehorende webHMI-sjablonen, die met een pc met standaardbrowser
of met de SBC MicroBrowser-webpanels kunnen worden weergegeven. In veel gevallen kan daarmee op
extra externe pc-gebaseerde SCADA-systemen worden
bespaard. Bovendien worden alle gegevens altijd lokaal
in de besturing opgeslagen. Ook als de communicatieverbinding met het overkoepelende pc-systeem wordt
verbroken, gaan er geen gegevens verloren.

AutomationServer


Saia PCD® met AutomationServer
Optimale integratie van de server
gecombineerd met krachtige
Controls-applicatie. HMI-, besturingsen beheerfuncties zijn in het
automatiseringssysteem geïntegreerd.

 SBC
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vrij programmeer- en uitbreidbaar
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bedienen/
managen

 I
n het automatiseringssysteem zijn HMI-, besturings- en beheerfuncties geïntegreerd, zoals een alarmmanager en een trendingmodule met
historische gegevensregistratie. Deze kunnen met een eenvoudige standaardbrowser of Saia PCD® MicroBrowser-webpanel worden
weergegeven en beheerd.

Web-IT

De programmeur kan de beschikbare automatiseringsobjecten aanpassen en uitgebreiden met de Saia PG5®
programmeertool. Zoals dat bij lean automatiseringssystemen hoort, zijn de Saia PCD® besturingen vrij te
programmeren en uit te breiden. Applicatieprogrammeurs kunnen ook eigen applicatieobjecten en webHMI-sjablonen maken.

AutomationServer

BACnet

AutomationServer in combinatie met bekende
communicatietechnologieën



SNMP GET / SET
Aanvragen en responsen



SNMPclient

SNMPserver
MIBtabel
Saia PCD®gegevens
R/T/F/I/O…

SNMP-agent

KNX

Veldniveau

PROFIBUS

IP-netwerk met centrale SNMP-manager voor bewaking en beheer
van de aangesloten netwerkdeelnemers, de agents


SNMP-trap
Overdracht van meldingen en alarmen

Interfaces

Interface

Een ander voordeel van de Saia PCD® met AutomationServer is de mogelijkheid web- en IT-technologieën
te combineren met bekende automatiseringstechnologieën zoals BACnet, LonIP en Profibus. In veel toepassingen is de combinatie van standaardweb- en IT-technologie met specifieke automatiseringsstandaarden
noodzakelijk en zinvol. Saia PCD® systemen kunnen, geheel in lijn met lean, ook op een later tijdstip modulair
worden uitgebreid met extra communicatie-interfaces.



Interface

Flexibel en uitbreidbaar

vrij programmeer- en uitbreidbaar

 Saia PCD® Automation
Server gecombineerd met
traditionele communicatiesystemen uit de automatiseringswereld

SNMP-agent voor de integratie
in standaard-IT-beheersystemen
SNMP (Simple Network Management Protocol) is een in
de IT-wereld veelgebruikte standaard voor het beheer
van netwerkapparaten zoals printers, routers, switches
en servers. Met de centrale SNMP-manager bewaken
en beheren de IT'ers de apparaten (de zogenoemde

SNMP-manager


SNMPclient

Ethernet TCP / IP

SNMPserver
MIBtabel

Router

SNMP-agent

SNMPclient

SNMPserver

SNMP
Client

SNMPserver

MIBtabel

MIBtabel

Printer

server

SNMP-agent

SNMP-agent
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Technologie: Toepassing van SNMP in de automatisering
agents) op het IP-netwerk. Als er een storing optreedt,
versturen de agents trap-meldingen (tekstmeldingen)
naar de SNMP-manager. Via GET- en SET-opdrachten
krijgt de manager toegang tot de agents en kan hij
meer informatie opvragen, deze parametriseren of
acties starten.
Een SNMP-manager is vergelijkbaar met een besturingssysteem uit de automatiseringswereld. In installaties waarin al met een SNMP-manager wordt gewerkt,
ligt het daarom voor de hand de automatiseringssystemen op dezelfde manier te bewaken en te beheren.

Saia PCD® met AutomationServer
en SNMP-agentfunctionaliteit


SNMP-agent in elke
Saia PCD® besturing geïntegreerd

De AutomationServer van Saia PCD® besturingen ondersteunt de SNMP-agentfunctionaliteit versie V1 en
V2c. Installatie-statussen en gegevens kunnen via trapmeldingen (teksten en gegevens) naar een of meer
SNMP-managers worden verzonden. Hiervoor zijn in de
Saia PCD® besturingen IL-opdrachten en FUPLA-FBoxen
beschikbaar.
De SNMP-manager krijgt via GET- en SET-opdrachten
toegang tot de media van een Saia PCD® besturing. De
gegevensstructuren van de SNMP-agents zijn in
MIB-bestanden (Management Information Base) gedefinieerd. Via het standaard-Saia PG5®-MIB-bestand zijn
alle Saia PCD® media bereikbaar. Met de Saia PG5® MIBgenerator kunnen applicatiespecifieke MIB-bestanden
worden gegenereerd, die alleen de geselecteerde
Saia PCD® media met symboolnamen beschikbaar stellen.

De AutomationServer in de praktijk
In projecten met Saia PCD® besturingen wordt tegenwoordig
standaard
de
AutomationServer
met geïntegreerde webserver en SNMP-agent
gebruikt. De functies worden in talloze projecten voor de verschillende toepassingen gebruikt.
Hieronder volgen twee voorbeelden uit de praktijk:

Netwerktopologie van de
infrastructuur van het rekencentrum Wusys in Frankfurt.
Dankzij Saia PCD® is voor de registratie van energiegegevens
en de bewaking van de serverruimtes maar één systeem
nodig. De AutomationServer
levert met de webserver en de
SNMP-agent de open interface
voor het beheerplatform van
Wusys en bespaart de kosten
voor extra hardware, software
en engineeringswerk.

 SBC

Service / onderhoud
Webvisualisatie

Registratie van energiegegevens en bewaking
van een rekencentrum van de firma Wusys
Het energiegebruik van de serverinstallaties wordt
met SBC energiemeters gemeten, via de S-Bus in de
Saia PCD® besturingen ingevoerd en met SNMP aan
het beheerplatform van Wusys doorgegeven. Naast het
energiegebruik worden ook het binnenklimaat en de
gegevens van de koelinstallaties via de Saia PCD® besturingen ingevoerd en bewaakt. Deze gegevens worden
eveneens via het SNMP-protocol aan het beheerplatform doorgegeven. De service en het onderhoud van
de installaties verloopt via de geïntegreerde webserver
(met standaardbrowser) van de Saia PCD® besturingen.

 S
erverruimte rekencentrum Wusys in Frankfurt
Ruim 500 energiemeters en besturingen zonder besturingssysteem

De voordelen voor de beheerder:
– Voor het energiebeheer en de bewaking van de installaties is geen extra besturingssysteem nodig. Dankzij de
SNMP-agent in de AutomationServer kunnen alle gegevens heel eenvoudig en zonder speciale hardware of
software worden doorgegeven aan het beheerplatform
bij Wusys.
– Voor onderhoud en service kan de installatiestatus
rechtstreeks op de PCD3-besturing worden weergegeven via de geïntegreerde webserver. Ook hier hoeft
geen extra systeem te worden ingezet.

Beheerplatform
'Wusys' (klantenportaal)

Internet
SNMP/FTP/HTTP

PCD3.M5540 (serverruimte 1e verdieping)
Temperatuur/vochtigheid

Storingsmeldingscontact
(Honeywell Winmag/GBS)
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TCP/IP
PCD3.M5540 (serverruimte 2e verdieping)
Temperatuur/vochtigheid

Storingsmeldingscontact
(Honeywell Winmag/ GBS)

Energie-busline 1
Systeemverdeler 1 + n

Energie-busline 3
Systeemverdeler 1 + n

Energie-busline 2
Systeemverdeler 1 + n

Energie-busline 4
Systeemverdeler 1 + n

Energie (voeding)

Energie (voeding)

Luchtbehandeling
(Hansa Neumann)

Luchtbehandeling
(Hansa Neumann)
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Proces- en gebouwenautomatisering bij de firma
Biokimica in Pisa, Italië
Biokimica is een toonaangevende fabrikant van chemicaliën voor de leer-, textiel en reinigingsindustrie. In de
nieuwe hoofdvestiging, met een productie- en kantooroppervlak van 14.000 m2 (3 verdiepingen, 36 kantoren,
190 medewerkers), worden voor het productieproces
en de gebouwenautomatisering Saia PCD® besturingen
gebruikt.
In dit project speelt de AutomationServer een belangrijke rol. De volledige bediening en bewaking van productieprocessen en gebouwenautomatisering wordt
uitgevoerd met het Saia PCD® webpanel concept op
basis van de SBC-webserver en Saia PCD® webpanels.
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Alle relevante proces- en toegangsgegevens worden geregistreerd en
in Excel-compatibele CSV-bestanden op de insteekbare flashgeheugenmodule PCD3.R551M04 opgeslagen. Daar worden ze door een
overkoepelend systeem verzameld
en voor tracking gearchiveerd.
De voordelen voor de beheerder
– Uniforme, flexibele en modulair
uitbreidbare oplossing voor de
proces- en gebouwenautomatisering
– eenvoudig in bediening en onderhoud
– Saia PCD® webpanel – geen licentiekosten voor computergebaseerde besturingssystemen
–
Robuuste industriële hardware met lange levenscyclus in plaats van kwetsbare pc-systemen
– Gegevens worden lokaal in de Saia PCD® besturing
geregistreerd in een IT-compatibel CSV-formaat
en kunnen zo gemakkelijk in het overkoepelende
systeem worden geïntegreerd. Mocht de communicatie met dat systeem uitvallen, dan zijn de gegevens
altijd nog lokaal beschikbaar.

 Screenshot van web-HMI
voor de chemische
reactor, gemaakt met
Saia PG5® WebEditor 5.14

Lean automation met Saia PCD® AutomationServer
De twee voorbeelden uit de praktijk laten duidelijk zien wat de voordelen zijn van
een besturing met geïntegreerde AutomationServer. Dankzij de open web- en ITstandaardinterfaces is een Saia PCD® besturing eenvoudig te integreren in de bestaande tools van het bedrijf. In tegenstelling tot een toepassingsspecifieke besturing kan een Saia PCD® besturing voor verschillende taken worden ingezet. Dankzij
de modulaire structuur kunnen Saia PCD® systemen ook later eenvoudig worden
uitgebreid, bijvoorbeeld met extra interfaces. Voor de beheerder betekent dat meer
flexibiliteit, onafhankelijkheid en zekerheid en minder inspanning en kosten voor het
onderhoud van de installaties.
 Chemische reactor met web-HMI

Afstandsbediening, service en
onderhoud

PG

5

Internet

26 × 15" webpanels

20 × 5,7" MB-panels

Lokaal web
SCADA

Glasvezel
45 × PCD3.M3330+R551M04
78 × ventilatorkoelingen

 
Installatietopologie van
het productieproces en de
gebouwenautomatisering bij
Biokimica in Pisa, Italië. De
volledige installatie is met
Saia PCD® besturing uitgevoerd. De AutomationServer
speelt een belangrijke rol. Voor
de bewaking en bediening van
de installatie en het gebouw
wordt de web-HMI-interface
met standaardbrowser
gebruikt. Alle belangrijke
proces- en toegangsgegevens
worden opgeslagen in Excelcompatibele CSV-bestanden
op de insteekbare flashgeheugenmodule PCD3.R551M04.

UDP
Open Data Mode

C-modus
IBM AS400:
recepturen, energiedatabase

Toegangssysteem

Bewaking
energie, verwarming, ventilatie
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Nieuwe generatie Saia PCD® controllers
Compatibel met het verleden, klaar voor de
toekomst
In 2011 heeft Saia Burgess Controls een belangrijke mijlpaal bereikt – de gehele
Saia PCD® controllerfamilie is toen vernieuwd. Waar tien jaar geleden nog de formule
Saia PCD® = PLC gold, luidt nu de formule voor alle controllers Saia PCD® = PLC + (web + IT).

Auteur: Urs Jäggi
We zijn geslaagd in een compatibele vernieuwing
waarin niet alles opnieuw hoefde te worden opgezet.
Bestaande applicatieprogramma's kunnen nu worden
overgenomen en met de Saia PG5® tool bewerkt en uitgebreid. Maar daarmee houdt de ontwikkeling van het
controllerpalet niet op. Hoe het verder gaat en waar de
nieuwe besturingen worden ingezet, leest u in dit artikel.

USB en ethernet
standaard onboard

Saia PG5® Controls Suite
Een tool voor alle platformen
PCD3.Mx6x
PCD4

PCD3.M3/5

Tot 50 × meer rekenkracht + web- en IT-technologie
Van de kleine PCD1 besturing tot de grootste PCD3 besturing zijn nu alle Saia PCD® controllers met moderne
technologie en nieuwe innovatieve functies verkrijgbaar. Met de snelle Coldfire-processors beschikken ze
over 50× meer rekenkracht dan de oude Saia PCD® generatie.
Door de aanzienlijk hogere performance, de extra communicatie-interfaces en de geïntegreerde web- en ITfuncties staan alle Saia PCD® controllers nu op de laatste
stand van de techniek. Alle besturingen zijn standaard
met de AutomationServer, een USB- en een ethernetinterface uitgerust. Als de beschikbare ruimte het toelaat,
is de ethernetaansluiting als 2-port-switch uitgevoerd.

Applicatieprogramma's blijven compatibel
1024 I/O

1024 I/O

PCD2.M5

PCD2

256 I/O

1024 I/O

PCD1

50 I/O

64 I/O
1990

1994

PCD1.M2

1996


In 2011 hebben we de oude
Saia PCD® generatie vervangen en rondom compatibel
vernieuwd. Oude applicatieprogramma's kunnen op de
nieuwe Saia PCD® besturingen worden overgezet
en met PG5 verder worden
bewerkt.

AutomationServer:
geen optie, maar standaard
inbegrepen!


 SBC

2005

2007

2010

In 2011 hebben we de oude Saia PCD® generatie vervangen en rondom compatibel vernieuwd. Oude applicatieprogramma's kunnen op de nieuwe Saia PCD®
besturingen worden overgenomen en met PG5 worden
bewerkt en uitgebreid.
In 2005 is de eerste PCD3 controller op de markt gebracht.
De upgrade van de serie met de PCD2.M5-CPU naar de
nieuwe technologie is in 2007 voltooid. In 2011 is met
de invoering van de nieuwe PCD1.M2-CPU en de PCD3.
Mxx6x-Power-CPU de hele eerste Saia PCD® besturingsgeneratie vervangen. De nieuwe Saia PCD® besturingen zijn uitgerust met snelle Coldfire-processors en de
modernste web- en IT-technologie.

Controls News 13

Een overstap op een nieuwe generatie brengt voor de
gebruiker vaak extra kosten met zich mee. Tenminste
als oude en nieuwe systemen niet compatibel zijn.
Bestaande applicaties opnieuw schrijven is dan het
devies. Daar is bij de Saia PCD® controllers van Saia
Burgess Controls geen sprake van. Dat zou ook niet te
verenigen zijn met de waarden en de cultuur van een
echt PLC-bedrijf. Om de kosten voor gebruikers en beheerders zo laag mogelijk te houden, ligt de hoogste
prioriteit bij de ontwikkeling van Saia PCD® besturingen bij een lange levenscyclus.
De noodzakelijke aanpassingen aan de nieuwe hardwareplatformen worden in het besturingssysteem verricht. Dankzij de interpreter-techniek is de interface
voor de programmeurs nog jarenlang compatibel. De
interpreter-taal wordt weliswaar steeds met nieuwe
functies uitgebreid, maar de bestaande functies worden blijvend ondersteund. Zo zijn bestaande applicatieprogramma's van de eerste Saia PCD® generatie zonder extra kosten op de nieuwe Saia PCD® besturingen
over te zetten. Voor alle controllertypen en -generaties
kan dezelfde programmeertool worden gebruikt: de
Saia PG5® software. Oudere programma's kunnen met
de nieuwste PG5-versie worden uitgebreid en onderhouden. Applicatieprogramma's die voor de kleine
PCD1 zijn ontwikkeld, kunnen ook op de grote PCD3CPU worden gebruikt. Dat het bij deze aanbevelingen
niet om holle marketingkletspraat gaat, bewijzen de
volgende voorbeelden uit de praktijk.
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Hieronder informatie over twee andere projecten

Bustaffa
kaasproductie,
Italië

PCD1.M2120 als BACnet-controller voor klimaatregelingsapparaten bij Deutsche Telekom

Vanwege waterschade in een productie-installatie voor
kaas van Bustaffa in Italië moesten PCD6 besturingen
worden vervangen door apparaten van de nieuwste
generatie. Een eis was de applicatieprogramma's over
te nemen en de nieuwe apparaten op het bestaande
besturingssysteem aan te sluiten zonder de productie
te onderbreken. Dankzij de compatibiliteit tussen de
verschillende apparaatgeneraties en de identieke interfaces kon de vernieuwing tijdens de productie en met
minimale investeringen worden uitgevoerd.

De communicatietechniek van Deutsche Telekom moet
voortdurend worden geklimatiseerd. Om aan de wettelijk voorgeschreven hoge eisen voor beschikbaarheid
van openbare telefoonnetwerken te voldoen, worden
alle relevante installaties bewaakt.

PCD1.M2120 in stadsverwarming voor de regio's
Fribourg/ Vaud/Neuchâtel (Zwitserland)
De registratie van het energieverbruik en de besturing
en regeling van de primaire installaties verloopt via
Saia PCD® controllers. Vanwege de interfaces en uitgebreide communicatiemogelijkheden heeft men voor de
nieuwe PCD1.M2120 als communicatiegateway gekozen. De energiegegevens worden met de nieuwe steekbare M-Bus-module geregistreerd en via glasvezel/WAN
naar de centrale rekeneenheid gestuurd.


Uitsnede schakelkast ventilatietower met PCD1

SBC M-Bus
interfacemodule




Nieuwe Saia PCD®
generatie

D6
e PC n
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Project
ESTACAD


Uitsnede schakelkast
PCD1.M2120
met M-Bus-module

Centrale

 Foto's van de nieuwe (boven) en oude (onder) schakelkast.
De nieuwe kast met de PCD3 is geïnstalleerd en getest zonder de
productie met de 'oude' PCD6 apparaten stil te leggen

De laatste Saia PCD® van de nieuwe generatie
in praktijk
PCD1.M2120
al ontelbare malen beproefd
De jongste spruit van de Saia PCD® besturingen, de
PCD1.M2120, verlegt de grenzen voor kleine besturingen. Met USB en ethernet als standaardcommunicatieinterfaces, het grote onboard-flashgeheugen en de geïntegreerde AutomationServer, biedt dit apparaat een
voor kleine besturingen ongekende functieomvang.
In het eerste jaar na de invoering zijn er al meer dan
1000 stuks in verschillende projecten ingezet. Dankzij
het compacte en platte ontwerp heeft het apparaat zich
onder meer bewezen in de volgende toepassingen: in klimaatregelingsapparaten in kleine ruimtes, onder lastige
omgevingsomstandigheden in sneeuwkanonnen, bij de
ruimteregeling in een ziekenhuis, bij de besturing van
filmprojectoren, bij warmtepompen, in de gebouwautomatisering van een stadion, bij de besturing van zonnecellen en stadsverwarmingssystemen en als datamanager en
-logger voor de energievoorziening.

WAN

Project B

Project A

 Netwerktopologie stadsverwarmingsnet

PCD1.M2160 met meer geheugenruimte
Met deze CPU wordt de nog jonge PCD1.M2-familie
uitgebreid met een nieuw type. Dit type komt tegemoet aan de steeds grotere vraag naar meer onboardflashgeheugen. De CPU heeft ruim 1 MB flashgeheugen
voor het gebruikersprogramma, 1 MB SRAM voor datablokken en teksten en 128 MB onboard-flashgeheugen
voor het bestandssysteem. De snelle CPU, gecombineerd met grote opslagresources en geïntegreerde
AutomationServer, is bijzonder geschikt voor gebruik
als dataconcentrator.

Controls News 13

1 MByte flashgeheugen
		 voor gebruikers		programma
1 MByte SRAM voor DB/teksten

128 MByte onboard flash-			
		 geheugen voor
		bestandssysteem
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PCD3.Mxx6x Power-CPU
De Power-CPU is de nieuwste aanvulling op ons assortiment van topklasse-PLC-besturingen. De PCD3.M5xx6x
is medio 2011 op de markt gekomen. In de pilotfase zijn
ruim 120 stuks van de nieuwe CPU's in verschillende
projecten toegepast, zoals in de gebouwautomatisering, waar vooral het communicatievermogen en de
geheugenresources van belang zijn, en in machinebesturingen, waar de grote rekencapaciteit belangrijke
voordelen oplevert.
De nieuwe CPU is twee tot drie keer sneller dan bestaande CPU's. Bovendien is het flashgeheugen voor
het applicatieprogramma verdubbeld en is er standaard een onboard-flashgeheugen voor het bestandssysteem. Dankzij de snellere processor en de verhoogde
systeemresources is de nieuwe Power-CPU berekend op
veeleisende besturings- en communicatietaken.

Hieronder meer informatie over een project
in de gebouwtechniek
PCD3.M5560 Power-CPU bij textielbedrijf MarcCain in Duitsland
De automatisering van het nieuwe kantoor en productiegebouw van MarcCain in Bodelshausen wordt met
Saia PCD® bestuurd. De PCD3.M5560 Power-CPU fungeert daarbij als centraal webstation voor beheer en
service. Doorslaggevend voor deze keuze waren de
krachtige performance en de ruime geheugenresources
van deze besturing.

PCD3.M5560
Volgende innovatiestap in
de nieuwe generatie
 
Drie keer zo snel
 
Meer geheugen
 
Power voor 13 communicatie-interfaces

Service/onderhoud

Internet

Visualiseren
Webmanager
PCD3.M5560

6 × 10" touch-web
Panel Windows CE
PCD7.D5100TL010

50× ruimteregelaar
3× Smart RIO PCD3.T665

20× PCD3.M5340

Energie

 N
etwerktopologie gebouwtechniek bij MarcCain. PCD3.M5560 Power-CPU
met AutomationServer als centraal beheerstation voor beheer en service

Vooruitblik op verdere ontwikkelingen
PCD3 met twee ethernetinterfaces
De PCD2.M480-besturing heeft al twee
ethernetinterfaces. Deze besturing heeft echter nog geen volwaardige AutomationServer.
Daarom wordt er nu een
nieuwe PCD3 controller
met een tweede ethernetinterface (met geïntegreerde 2-port-switch)
gerealiseerd.

Ethernet
2

Ethernet
1

 SBC
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De PCD3.Mxx6x Power-CPU dienst als basis voor
dit nieuwe controllertype. De tweede interface
wordt met een extra co-processormodule in de
bestaande uitbreiding naar links uitgevoerd.
Zodoende heeft de nieuwe besturing twee volwaardige onafhankelijke ethernetaansluitingen.
Deze is bijzonder geschikt voor infrastructuurprojecten zoals verkeers- of spoorwegtunnels.
Daar worden hoge eisen gesteld aan beschikbaarheid en veiligheid van het netwerk. De
co-processor dient bovendien als basis voor toekomstige functionele uitbreidingen.
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10 jaar SBC S-Web
Paradigma verschuift naar lean automation
Wat zijn de ontwikkelingen in technologie, toepassingsgebieden en productportfolio
van web-based bediening en visualisatie? Wat is de volgende stap? Het antwoord luidt
innovatief, creatief denken en de toepassing van lean in de automatisering.

Auteurs: Urs Jäggi/Thierry Rebut

Saia PCD® eWin-webpanel
N

NW

SBC Micro Browser webpanel

W

SE

S

SW

Saia PCD® COSinus
besturings-systeem

 T
oepassingsgerichte
S Web HMI apparaten – natuurlijk kunnen alle applicaties ook op Linux-, Apple- of
Windows-systemen worden
uitgevoerd.

NE

E

MicroBrowser

MicroBrowser
Internet Explorer

Windows CE
Windows eXP

SBC functies-HMI
MicroBrowser

Apps voor mobiele eindapparaten
Saia PCD® COSinus
besturings-systeem

MicroBrowser
iPhone

iPad
SBC BACnet-monitor

 Stand 2002

2002:
Start van SBC S-Web
In 2002 hebben we ons als eerste bedrijf in de branche helemaal op webtechniek voor de automatisering toegelegd – met een HMI-applicatieserver op
elk automatiseringsstation en een standaardbrowser
als HMI-client. Met de eerste versie van de Saia PG5®
Web Editor was het mogelijk om visualisatie- en bedieningsapplicaties voor Internet Explorer ook zonder
Java tot stand te brengen.
Tijdens de eerste jaren verving de S-Web-techniek
vooral eenvoudige SCADA- en beheersoftware en
diende als simpele service-interface. Zodoende kon
elk notebook en elke standaard-PC zonder speciale
software voor bedien- en servicetaken worden gebruikt. Toepassingsgerichte bedieningsstations waren
niet meer nodig. Vooral waar bewaking, bediening en
beheer van automatiseringssystemen 'remote' via telefoonlijnen liep, bleek het 'zonder toeters en bellen'concept van de S-Web Editor een succes.
Het servicepersoneel kon met de simpele browserinterface een stuk makkelijker uit de voeten dan met
menige complex vormgegeven speciale software.

S-Web met Windows-PC
= vervanging SCADA

Besturingsniveau
Automatiseringsniveau

S-Web met
Windows
Notebook
= servicetool

Veldniveau
Installatietechniek

Vanaf 2002: Eerste stap naar webtechniek in automatisering.

De gebruikersinterface kon ter plekke snel en eenvoudig worden aangepast en 'perfect fit' worden gemaakt. Echt 'lean' dus.


Structuur van een S-Web-systeem uit 2002.
S-Web kon van begin af aan ook via RS-485 worden beheerd.
Dit systeem wordt ook nu nog in moderne en grote projecten, zoals die op de luchthaven van Frankfurt, gebruikt om
LAN's te ontlasten.

Controls News 13
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S-Web met Embedded Windows-touchpanels
start met SBC Micro Browser
Klanten die de webtechniek ook op vaste apparaten
wilden toepassen, gebruikten in eerste instantie de
gangbare Windows-touchpanels voor de S-Web-applicaties.
Dat ging niet goed. De beschikbare resource- en rekencapaciteit was niet voldoende voor de veeleisende
virtuele Java-machines in Internet Explorer of de Firefox-browser. En als een Windows-touchpanel al sterk
genoeg was, dan vormde de noodzakelijke ventilator
een storende factor.
Een ander nadeel waren de Java- en Windows-bedieningsconventies. Zo is de onlosmakelijk met 'WindowsHelp' verbonden F1-toets bijvoorbeeld niet bruikbaar
voor bediening via touchscreens.
De oplossing was een webbrowser die speciaal op de
bediening van installaties en machines was toegesneden. Deze browser is samen met de standaardbrowser
vooraf geïnstalleerd in de CPU's voor Embedded Win-

Vanaf 2007

Be-
sturingsniveau

S-Web met Windows-PC
= vervanging SCADA

S-Web met Embedded
Windowstouchpanels
S-Web met
Windows
Notebook
= servicetool

Automatiseringsniveau
Veldniveau
Installatietechniek

 V
 anaf 2004: Met Embedded Windowstouchpanels met SBC Micro Browser kan
webtechnologie nu ook vast geïnstalleerd
worden toegepast in industriële machines
en installaties.

dows, die Saia Burgess Controls vanaf 2004 zelf produceerde. Deze oplossing functioneerde uitstekend en
was zeer succesvol. Zo is web-HMI ook in de wereld van
de seriemachines geïntroduceerd.

S-Web met SBC Micro Browser webpanel,
gebaseerd op het SBC besturingssysteem
Naast de hoge hardware-eisen van Windows en Java
zijn er nog andere punten die kritisch bekeken moeten worden. Doordat versies en updates elkaar snel
opvolgen, kunnen er altijd weer compatibiliteitsproblemen, en dus risico's en kosten, ontstaan. Dat staat
zowel lean-automation als 'Peace of Mind' in de weg.
Daarom heeft Saia Burgess Controls op basis van de
hardwarearchitectuur en het besturingssysteem van
de vertrouwde Saia PCD®-CPU's de nieuwe Saia PCD®
Webpanels MB ontwikkeld. MB staat hier voor
MicroBrowser.
De touchpanelserie SBC Micro Browser is beschikbaar
in de afmetingen 3,5" tot 12". De technologie en daarmee ook de levenscyclus zijn geheel in handen van
Saia Burgess Controls.

S-Web met
Embedded Windows
touchpanels

SBC
Micro Browser
Web Panel

S-Web met
Windows
Notebook
= servicetool
 D
 e touchpanelserie SBC Micro Browser is
beschikbaar in de afmetingen 3,5" tot 12".
De levenscyclus is geheel in handen van
Saia Burgess Controls.

 Dankzij de SBC Micro Browser techniek is webtechniek ook aantrekkelijk geworden
voor productiemachines.
Voorbeeld: HMI voor CNC-stafaanvoer

 S-Web HMI-techniek is er sinds 2009 ook in 1,9" formaat – ingebed in het moederapparaat. De softwaretool is dezelfde als die van de grote panels. De applicatie
wordt in de PC-browser net zo uitgevoerd als op het lokale display!

 SBC
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Sinds 2011
De wereld van Saia PCD® Web Panel 'goes fully mobile' en start met HMI's

SBC
Micro Browser
Apps
voor Apple
en Android

S-Web met
Embedded Windows
touchpanels

Op de beurs Light+Building in april 2010 waren we het eerste bedrijf dat een iPad
SBC
Micro Browser
op de stand gebruikte. De HMI-applicatie op de iPad maakte de openheid en
Web Panel
communicatiemogelijkheden van Saia PCD® automatiseringsapparatuur duidelijk
S-Web met
zichtbaar. Inmiddels zijn tablets en smartphones overal te vinden – in vrijwel elke
Windows
Notebook
tas of jaszak, bijna altijd 'online'.
= servicetool
Sinds april 2011 is de SBC Micro Browser app via de iTunes Store verkrijgbaar.

Het product heeft zijn plaats op de markt al veroverd. Binnenkort volgt de AndroidWebapplicaties kunnen dankzij
SBC Micro Browser op alle
wereld. Managers, bedrijfsleiders, servicepersoneel, gebouwbeheerders – via SBC
platformen worden uitgevoerd
Web Panel techniek hebben alle gebruikers hun Saia PCD® automatiseringswereld altijd bij zich. Naast 'Going Mobile'
Eén applicatie kan overal en ook
tegelijkertijd door verschillende
betekende 2011 ook de succesvolle start van een volledig nieuwe categorie apparaten – de SBC functie-HMI's. Deze
doelgroepen worden gebruikt
apparaten kunnen alles wat SBC Webpanels kunnen en hebben bovendien een volledig gedocumenteerde en voorMeer informatie over de
af geïnstalleerde applicatie aan boord: uitpakken, inschakelen en aan de slag. Webapplicaties kunnen dankzij SBC MiSBC functie-PCD op Pagina 28
Functieapparaattype
cro Browser op alle platformen worden uitgevoerd. Eén applicatie kan overal en tegelijkertijd door verschillende
'Energy Manager': Pagina 44
doelgroepen worden gebruikt.
Functieapparaattype
'BACnet-monitor': Pagina 119

Saia PCD® Webpanel –
lean-automation consequent geïmplementeerd
Meer automatisering met minder gekwalificeerd personeel tegen lage kosten – dat is het doel van lean-automation. Met web-HMI gaat dat heel goed. Nog beter
gaat het als er extra wordt geïnvesteerd in een goed
ontwerp, zoals het volgende voorbeeld aan de hand
van de gekozen technologie voor 5,7"-displaymodules
laat zien.

Web HMI-technologie is in opzet al lean
In een client-serverarchitectuur is een client (hier: touchpanel) van huis uit al zo ingesteld dat hij met elke
aangesloten besturing kan communiceren. Daardoor
kan er op engineeringskosten worden bespaard en zijn
er in een installatie of gebouw minder HMI-apparaten
nodig. Wat er niet is, kost niets en kan ook niet kapot
gaan. Als een vast ingebouwd industrieel panel niet
noodzakelijk is, kunnen standaard-PC's en/of mobiele
apparaten worden gebruikt. Onafhankelijk van het apparaat heeft men op alle clients dezelfde interface. Bij
een defect kan de clienthardware eenvoudig worden
vervangen, zonder dat er propriëtaire software hoeft te
worden geïnstalleerd. Dat betekent lagere servicekosten en onafhankelijkheid van afzonderlijke fabrikanten.

Kenmerken van de marktstandaard
bij 5,7"-touchpanels
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Het heeft ook geen zin om trendcurven in QVGA-resolutie weer te geven. Daarom hebben servicepersoneel en
installatiebeheerders altijd een extra tool nodig voor installatieoptimalisatie of foutanalyse. En daar is dan weer
scholingen onderhoud voor nodig.

voor k
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nten


Meer baten versus meerkosten
voor betere techniek op basis
van het Saia PCD® Webpanel MB
5,7" VGA TFT

5,7" VGA/TFT-displays maken
weergave mogelijk van
grafische Help, handleidingen
en documentatie van machines
en installaties.


 QVGA: beperkte mogelijkheden voor
teksten en afbeeldingen

 VGA: veel ruimte voor teksten en fraaie afbeeldingen

 QVGA-standaard bij andere fabrikanten

 VGA-standaard bij SBC 5,7" touchpanel

We hebben de eerste 5,7" Webpanels met Micro Browser-techniek conform de marktstandaard uitgerust: met
kleuren-STN LCD in ¼ VGA (QVGA) resolutie (320 × 240
pixels) met CCFL-backlight. De lage resolutie maakte
het echter praktisch onmogelijk om een goede grafische Help, een gebruikershandboek en een stuklijst
(machine/installatie) voor de gebruiker op het touchdisplay weer te geven.
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Producten: Meer waarde voor uw geld met touchpanels
STN-LCD-displays hebben de eigenschap dat ze alleen recht van voren en met verticale inkijkhoek goed
te lezen zijn. Wie een flink stuk groter of kleiner is dan
de gemiddelde bediener, heeft pech gehad. Een collega iets op het touchpanel laten zien, is ook bijna onmogelijk. Bovendien is de leesbaarheid bij apparaten

met CCFL-backlight in een lichte omgeving beperkt.
Dit wordt meestal gecompenseerd door het contrast
op maximaal te zetten. Het LCD-display gaat hierdoor
echter korter mee en zal gedurende de levenscyclus
van de installatie een of twee keer vervangen moeten
worden.

 Systeemeigenschappen van STN LCD's: slecht leesbaar vanuit schuine inkijkhoek.

 Flets beeld in lichte omgeving

 Systeemeigenschappen van TFT LCD's: goed leesbaar vanuit elke hoek en scherp beeld bij fel licht

Van 'me-too'-techniek
naar 5,7"-meerwaardetechniek

 
Dure montagesystemen om panels ondanks de
'goedkope' STN LCD-technologie goed te kunnen
lezen. Nu staat hij alleen nog maar in de weg…

 SBC

Wat is de meerwaarde van 5,7" panels zonder al deze zwakke eigenschappen? Dus
onder schuine inkijkhoek en bij fel omgevingslicht een haarscherp beeld met een
hoge resolutie.
Bij Saia Burgess Controls kwamen we in
2007 tot de overtuiging dat dit heel veel
waard is, maar dat het de klanten niet meer
mag gaan kosten. Het management van
Saia Burgess Controls is in Azië met topfabrikanten in gesprek gegaan en heeft
bij Japanse fabrieken aangeklopt. Daar
kwam men met een technische oplossing in de vorm van 5,7" TFT VGA-displays
met LED-backlight. Door de kleine afzetvolumes waren de kosten echter zeer
hoog. Geen van de gerenommeerde
fabrikanten wilde bij massaproductie van
de 5,7" met meerkosten te maken krijgen.
Dit hield de vooruitgang tegen.
Een uitgelezen kans voor Saia Burgess
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Controls. We zetten alles in om 'klantvoordeel en
kwaliteit' te behalen. In 2008 hebben we het 5,7" TFT
VGA-display met LED-backlight als vast onderdeel
in de SBC-systeemcatalogus opgenomen. De prijzen
van de 5,7"-apparaten zijn ongewijzigd gebleven. De
meerkosten voor deze hoogwaardige LCD-techniek
hebben we niet aan de klanten doorberekend. Onze
beloning bestond uit een enorme groei en zeer tevreden klanten.
Inmiddels zijn de inkoopprijzen voor 5,7" TFT LCD-displays gedaald. De verschillen tussen TFT VGA en STN
QVGA zijn nu nog maar klein. Het prijsverschil tussen
een 'lean'-product en een 'niet-lean'-product ligt rond
de 20 euro. Wie wil voor dat geld nu afzien van de voordelen van de nieuwe techniek?
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Lean-concept ook in montage
Saia PCD® Webpanels zijn voorzien van een slim uitgedacht montagesysteem, zodat
iedereen ze kan monteren – eenvoudig en veilig!
Auteur: Urs Jäggi

SBC Micro Browser
webpanels

Montagekits voor wandmontage
zijn als accessoire leverbaar

De Micro Browser web
panels zijn voorbereid
voor inbouw in schakelkasten. De kastdeuren zijn voorzien van
een uitsparing waarin
het panel kan worden
gemonteerd. Het panel kan eenvoudig en
veilig aan de achterzijde worden bevestigd
met de meegeleverde
schroeven.

De webpanels zelf zijn alleen in de uitvoering voor schakelkastmontage leverbaar. Voor wandinbouw en -opbouw zijn montagekits als accessoire verkrijgbaar. Een
identiek panel voor alle montagevarianten betekent
maximale flexibiliteit en lagere kosten voor alle partijen.
Dit is een goed voorbeeld van een geslaagde vertaling
van de 'lean'-filosofie naar 'lean'-producten.

 M
icroBrowser-panel voor
schakelkastmontage

SBC eWin-panels
De standaarduitvoering is ontworpen voor inbouw in
een schakelkast. Er zijn ook uitvoeringen leverbaar die
met de bijbehorende accessoires eenvoudig in de wand
kunnen worden gemonteerd. Verder is er een neutrale
frontlijst verkrijgbaar, die in combinatie met verschillende materialen (steen, hout, glas) kan worden gebruikt.
Ook hier is erop gelet dat de montage eenvoudig en veilig moet zijn. De behuizingen zijn in diepte verstelbaar
en kunnen aan de omstandigheden worden aangepast.

Voor de wandmontage worden robuuste
metalen behuizingen gebruikt. Deze behuizingen zijn in
diepte verstelbaar en kunnen bij de installatie aan elke wand worden aangepast.
De 10,4" en 12,1" webpanels zijn heel eenvoudig
te bevestigen met een slim klemsysteem. De 5,7" panels
worden nu nog met schroeven bevestigd, maar kunnen
binnenkort ook met het klemsysteem worden gemonteerd.


Voor de 10,4" en 12,1"
MicroBrowser-webpanels is een
inbouwmontagekit als accessoire leverbaar

Voor de 5,7" MicroBrowserwebpanels zijn in- en
opbouwmontagekits als
accessoire leverbaar


 S
BC eWin-panel
voor wandinbouw
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Nieuwe producten en perspectieven
Het portfolio van Saia PCD® webpanels wordt verder uitgebouwd met grotere en kleinere displayafmetingen. Ook zijn nieuwe ontwerpen en varianten gepland.

Auteur: Urs Jäggi


12,1“ TFT/SVGA
MicroBrowser-panel
brengt S-Web naar grotere
installaties met meer bedieningsgemak

Dankzij de SVGA-resolutie en
het vermogen van het ST3CPU-platform kunnen met
het nieuwe 12,1" MicroBrowser-panel omvangrijke HMIpagina's worden weergegeven en bediend.


 SBC

Nieuw 12,1" TFT/SVGA SBC Micro Browser panel
PCD7.D412DTPF

Nieuwe programmeerbare SBC Micro Browser
webpanels

Het in Controls News 12 aangekondigde 12,1"
MicroBrowser-webpanel is inmiddels
als standaardproduct leverbaar.
Met dit panel breiden we onze
MicroBrowser-familie in het
topsegment uit. SBC Micro
Browser panels kunnen nu ook
worden ingezet voor taken waarvoor
men tot nu toe was aangewezen op dure
Windows-panels (terwijl men de Windows-functies
helemaal niet nodig had).
Het 12,1" MicroBrowser-webpanel heeft een hoogwaardig TFT-display met LED-backlight. Het gelamineerde touchscreen met nauwkeurige 5-draads-technologie heeft een resolutie van 800 × 600 pixels (SVGA).
Net als bij het 10,4" panel is ook bij de 12,1"-variant
gelet op een optimale verhouding tussen rand- en
displaygrootte.
Het gelamineerde touchscreen met randloos front
voorkomt hinderlijke vuilafzetting. Een meerkleurige
LED in het front geeft de status van het panel weer.
Deze kan vanuit het programma worden aangestuurd,
zodat status- of alarmmeldingen ook bij uitgeschakeld
display kunnen worden weergegeven. Naast
de USB-interface zijn er ook twee ethernetaansluitingen (switch) in de standaarduitvoering opgenomen.
Voor het panel wordt voor het eerst gebruikgemaakt van het nieuwe, krachtige ST3-CPUplatform.
Hiermee beschikt het panel over voldoende
rekencapaciteit voor een snelle weergave en
bediening, ook bij zeer grote HMI-pagina's in
hoge SVGA-resolutie. Het 12,1" panel is bovendien voorzien van nieuwe handige functies en eigenschappen:
– Realtimeklok (RTC) met Supercap. Kan via
het SNTP-protocol ook door de netwerktijdserver kan worden gesynchroniseerd.
– Eenvoudige configuratie van de IP-instellingen met DHCP- en DNS-clientfunctionaliteit
– Groot flashgeheugen voor efficiënt beheer
van omvangrijke online- en offline-trendgegevens.
Het nieuwe ST3-platform wordt voor de
doorontwikkeling ook bij de kleinere 5,7"
en 10,4" SBC Micro Browser webpanels gebruikt, om ook hier meer performance voor
extra functies te hebben.

In deze nieuwe serie zijn bedieningspaneel, AutomationServer, besturings- en beheerfuncties in één apparaat samengevoegd.
De geïntegreerde logic-controller kan met de Saia PG5®
softwaretool vrij worden geprogrammeerd om eenvoudige besturingstaken met complexe HMI-functies te realiseren. Met de geïntegreerde AutomationServer,
ruime geheugenresources en uitgebreide communicatiemogelijkheden is dit panel bijzonder geschikt
als beheerstation en dataconcentrator.
De programmeerbare panels zijn eveneens gebaseerd op het nieuwe ST3-CPU-platform. De krachtige
Coldfire-processor CF 5373 met 240 MHz kloksnelheid maakt gelijktijdige bewerking van PG5 besturingstaken en complexe HMI-functies mogelijk.
De besturingstaken worden met een minimale cyclus van 100 ms verwerkt. Zoals gebruikelijk
bij besturingen, beschikt het programmeerbare
webpanel over een batterijgevoed SRAM-geheugen
voor PCD-media en een realtimeklok. Bovendien
is er een ruim onboard-flashbestandssysteem
geïntegreerd voor de opslag van webpagina's en
gegevens.
Processignalen kunnen met Smart-RIO's via ethernet
aan de logic-controller worden gekoppeld. Tot de basisuitvoering behoort bovendien een RS-485-interface,
die in de logic-controller vrij programmeerbaar is en
bijna overal voor gebruikt kan worden. Zo kunnen bijvoorbeeld Saia PCD® energiemeters met S-Bus-protocol
of andere apparaten met het Modbus-protocol worden
aangesloten.
De programmeerbare MicroBrowser-panels zijn verkrijgbaar in de displayafmetingen 5,7" (PCD7.D457VT5F);
10,4" (PCD7.D410VT5F) en 12,1" (PCD7.D412DT5F).
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icroBrowser-panel met geïntegreerde
 M
logic-controller. Programmeerbaar met
Saia PG5®
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Programmable Micro-Browser

MB
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PC-Browser

Micro Browser

Automation Server

PCD

http direct

PCD

Logic Controller
PCD
Socket for
SERIAL F-modul
RS-232, RS-485
RS-232,
RS-485

Ethernet

RS-485
SERIAL RS-485

PCD

Energy meters

Serial S-Bus

Modbus
M-Bus
S-Bus
Modbus
...

Ethernet Smart RIO PCD3.T66x

Ether S-IO

 H
et blokschema toont de
uitgebreide toepassingsmogelijkheden van de programmeerbare MicroBrowser-webpanels. Met de logic-controller,
de extra communicatie-interfaces en de MicroBrowserfunctie is het panel bijzonder
geschikt als beheerstation en
dataconcentrator.

Ether S-Bus
Modbus devices

Modbus TCP

Nieuw kleiner MicroBrowser-touchpanel
Speciaal voor inbouw in schakelkasten hebben we op
basis van een geoptimaliseerd ST3-platform een kleiner
MicroBrowser-panel ontwikkeld. De afmetingen van het
nieuwe panel worden 20 tot 30% kleiner dan de huidige 5,7"-apparaten. Het panel beschikt over een helder
TFT-display met LED-backlight en een VGA-resolutie
van 480 × 640 pixels. Qua functionaliteit, hardware en
communicatie-interfaces (ethernet en USB) is het nieuwe panel compatibel met de grotere 5,7" en 10,4" VGA
MicroBrowser-panels. Bestaande HMI-projecten voor
5,7" of 10,4" VGA-panels kunnen dus rechtstreeks op het
kleinere panel worden overgenomen en bediend. Dankzij de compacte afmetingen is het panel geschikt voor
inbouw in machines en installaties waar weinig ruimte is.

Afmetingen 20 tot 30%
kleiner dan 5,7" MB-panels

 
Nieuw kleiner TFT/VGA MicroBrowser-touchpanel voor inbouw
in schakelkasten. Functiecompatibel met de bestaande 5,7" en
10,4" MB-panels.

15"

10,4"

Op Windows CE gebaseerde Atom-panels:
–P
 CD7.D5100TA010, 10" kleuren-TFT met touchscreen,
SVGA (800 × 600)
–P
 CD7.D5150TA010, 15" kleuren-TFT met touchscreen,
XGA (1024 × 768)
NE

W
SW
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Op Windows Embedded XP gebaseerde Atom-panels:
–P
 CD7.D6100TA010, 10" kleuren-TFT met touchscreen,
SVGA (800 × 600)
–P
 CD7.D6150TA010, 15" kleuren-TFT met touchscreen,
XGA (1024 × 768)
De nieuwe Atom-panels vervangen de CELERON-M-panelserie. Het nieuwe platform levert betere prestaties,
zonder dat een actieve koeling vereist is. Met 1 GB werkgeheugen en een 4 GB interne SSD (Solid State Disk) heeft
het platform ook voor geheugenintensieve applicaties
ruim voldoende systeemresources.

E

De nieuwe panels zijn een uitbreiding op de bestaande LX800 Windows-panels in het topsegment. Het
nieuwe platform is uitgerust met een 1,6 GHz geklokte Z 530 ATOM-processor en heeft een standaard
x86-architectuur.
Voor deze wijdverbreide standaard zijn onder Windows
een groot aantal functies en programma's beschikbaar.
Bovendien kan men met verschillende programmeertalen (zoals .NET en Java) eenvoudig eigen applicaties ontwikkelen. De nieuwe Atom-panels zijn verkrijgbaar in de
displayafmetingen 10" en 15".

Beschikbare typen:

S

Nieuwe eWin-panels met Intel-Atom-CPU:
Een nieuw krachtig platform voor Windows CE en
Embedded Windows XP


SBC eWin-webpanelfamilie.
Leverbaar met Windows CE 6.0
of Windows XP Embedded
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Energie is het goud van het derde millennium
Wij helpen bij het winnen, verdelen en efficiënt
gebruik van deze hulpbron
Een succesverhaal gebaseerd op kwaliteit en innovatie

Energie-efficiënt beheer van rekencentra, productieinstallaties en vastgoed wordt steeds belangrijker. Het
inbouwen van een systeem voor energiemonitoring is
vanwege plaatsgebrek vaak een grote uitdaging. Een
oplossing is vaak moeilijk te vinden. Er zijn weliswaar
talloze oplossingen op de markt om energie te meten,
maar deze voldoen zelden aan alle vereisten. Denk daarbij aan passende afmetingen, gestandaardiseerde interfaces voor rechtstreekse analyse van data en een nauwkeurige energiemeting met ruimte voor de verrekening
van de gemeten energie. Deze drie kenmerken zijn de
sterke punten van de energiemeters van Saia PCD® , die
in een tijdsbestek van tien jaar steeds verder zijn ontwikkeld.

Auteur: Pascal Hurni

De meters vallen op door hun robuuste industriële 'Made
in Switzerland'-ontwerp en compacte bouwvorm. Deze
voldoet aan de installatienorm voor schakelkasten, zodat de energiemeters makkelijk in de verdeelinrichting
passen. De combinatie van industriële kwaliteit, compact ontwerp en een groot meetbereik (0,25 A– 6000 A)
maakt Saia PCD® Energiemeters perfect voor elke toepassing. Of het nu om een kleine woning of een uitgebreid
industrieel complex gaat – voor elke toepassing is er
een geschikte Saia PCD® Energiemeter, ook voor zware
industriële omgevingen of kleine ruimtes.

250'000

 Van huishouden
tot industriële toepassing

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tot 2005 produceerde Saia Burgess Controls in kleine
aantallen energiemeters met elektromechanisch telwerk
voor externe klanten. Vanaf 2006 is de focus op een compleet eigen productlijn komen te liggen, met als belangrijkste kenmerken een grote nauwkeurigheid, maximale
betrouwbaarheid en een zeer kleine bouwvorm. Voor
toepassingen in de automatisering zijn verschillende
communicatie-interfaces ontwikkeld waarmee de gemeten waarden rechtstreeks vanuit de meters kunnen
worden uitgelezen. Deze innovaties hebben de afgelopen jaren voor een sterke groei op het gebied van Saia
PCD® Energiemeters gezorgd – en tot het marktleiderschap voor secundaire meters. In het volgende gedeelte
komen de toekomstige ontwikkeling en uitbreiding van
de energiemeters aan bod.
 SBC
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Alle meters beschikken naast het vaste telwerk over
een pulsuitgang (S0-uitgang) of interface (M-Bus, Modbus of SBC S-Bus). Deze geven rechtstreeks toegang tot
alle relevante gegevens, zoals energie, stroom, spanning, vermogen (actief en reactief) en vermogensfactor
(cos φ).

 Beschikbare gegevens
via interface: Meterstand,
spanning, stroom, vermogen...

Producten: Saia PCD® Energiemeters – van 0 naar 250.000
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Alle Saia PCD® Energiemeters zijn als MID-conforme varianten
leverbaar. Met MID (Measuring Instruments Directive) wordt
in de branche gedoeld op richtlijn 2004/22/EG voor meetinstrumenten van de Europese Unie. Met de MID-conforme
energiemeters levert SBC precisie-systemen, rechtstreeks
vanuit de fabriek in Murten. Dat betekent dat de energiemeters niet meer hoeven te worden gekalibreerd en in heel
Europa mogen worden gebruikt voor de afrekening van energie. Alle energiemeters op www.saia-pcd.com

De nieuwe bidirectionele energiemeters
Met de nieuwe Saia PCD® bidirectionele energiemeters kan elektrische energie in beide richtingen met één enkel apparaat worden gemeten en geteld – zowel geleverde als ingevoerde energie.
Deze nieuwe bidirectionele energiemeter is vooral geschikt voor plekken waar energiegebruik
en -productie op één locatie plaatsvinden, zoals bij een fotovoltaïsche installatie.
De nieuwe bidirectionele meters zijn direct metend in een- en driefasen-uitvoering verkrijgbaar en tevens in een driefasen-uitvoering voor draaistroommeting.
De eerste bidirectionele meters komen als S0- en S-Bus-varianten op de markt. Na
de pilotfase worden M-Bus- en Modbus-interfaces geïntegreerd, zodat ook
de bidirectionele meters over alle communicatiemogelijkheden beschikken.
Door de busaansluiting kunnen de nieuwe bidirectionele meters, net als hun voorgangers, als
systeemelement worden gebruikt voor actieve energiebewaking en -beheer. De energiemeters
kunnen via een bus op Saia PCD® systemen of de S-Energy Manager worden aangesloten, zodat
de gemeten gegevens eenvoudig kunnen worden bewerkt, weergegeven en geanalyseerd.

Saia PCD® Energiemeters:
altijd klaar voor nieuwe toepassingen
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Typisch voorbeeld van toepassing
voor bidirectionele energiemeters

Omvormer

Meter 4

Meter 1

Verbruikte
en teruggevoede
energie

Op het dak wordt met zonlicht fotovoltaïsch stroom geproduceerd, of met
een eigen windmolen. Een eventueel
overschot aan energie wordt normaal
gesproken aan het openbare elektriciteitsnet afgegeven.
De elektrische auto wordt met de zelfde
energie opgeladen. Bij een dip in het elektriciteitsnet wordt de in de elektrische
auto opgeslagen energie als buffer gebruikt.
De accu fungeert dan als buffer om
schommelingen in het elektriciteitsnet te
compenseren.

Meter 3

De elektrische auto
als energieopslag
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Producten: Communicatie in de automatisering – 'Gaat niet' bestaat niet !

Nieuwe Saia PCD® interfacemodule
Grenzeloos communiceren en werken met alle
gangbare standaarden
Alle communicatiestandaarden op alle apparaatseries altijd veilig en flexibel gebruiken;
dat is het uitgangspunt voor lean automation. Saia Burgess Controls ontwikkelt nieuwe
interfacemodules en zorgt ervoor dat ze beter in de engineering-omgeving kunnen
worden geïntegreerd. 
Auteur: Oliver Greune

Lean automation


De automatiseringspiramide
in het Saia PCD® systeem is
zowel op veld- als op
beheerniveau aan alle kanten
transparant.

M

In onze bedrijfscommunicatie presenteren we de
automatiseringspiramide vaak als sleutelelement.
Daarmee willen we uitdrukken dat we de gebruikers van Saia PCD® automatiseringstechniek bij
de veldcommunicatie een zo groot mogelijke
vrijheid willen bieden. Bij de automatisering van infrastructuurobjecten kunnen
gebruikers, nu en in de toekomst, alle
gangbare
veldcommunicatiesystemen integreren. Dankzij web- en
IT-techniek zijn de grenzen naar
boven en naar buiten open en transparant. Door het
modulaire ontwerp van de Saia PCD® automatiseringstechniek kunnen ook toekomstige bussysteemgeneraties worden geïntegreerd.
Het is zaak om doelbewust aan integratievermogen en
compatibiliteit in de toekomst te werken. In
overeenstemming met het 'Peace of Mind'Nieuwe interfaces
principe, waaraan Saia Burgess Controls
zich heeft gecommitteerd, moet de
integratie van veldcommunicatie
eenvoudig, veilig en efficiënt verlopen.
Daarom wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van externe koppelingen. Deze zorgen
vaak al bij de montage en inbedrijfstelling voor
problemen. En ook in de loop van de levenscyclus blijven ze een bron van storingen.
Daarom ontwikkelt Saia Burgess Controls communicatiemodules als integraal onderdeel van Saia PCD®
automatiseringsstations. Met het oog op de totaaloplossing werden de ontwikkelingsprojecten ook gestart
wanneer de opbrengst door de kleinere aantallen niet
al te groot is. De twee communicatiemodules voor MBus- en DALI-koppeling zijn in 2011 voltooid.
us
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Het Saia PCD® systeem bestaat
uit modulaire hard- en softwareblokken. Recentelijk zijn er drie
communicatie-interfaces toegevoegd voor M-Bus, DALI en
BACnet MS/TP

Nieuw: Saia PCD® systeem
met directe M-Bus-integratie


M-Bus-module PCD3.F270
als integraal onderdeel
van het systeem

 SBC

De M-Bus (bemetering) is een Europese standaard
(EN13757) voor een veldbus waarmee verbruiksgegevens kunnen worden geregistreerd. Met M-Bus-meters
kan het verbruik van water, gas, stroom en warmte
worden bewaakt en geregeld. De gegevensoverdracht
verloopt serieel via een tegen omgekeerde polariteit
beveiligde tweedraadsverbinding.
Met de M-Bus-mastermodules biedt Saia Burgess ConControls News 13

trols de mogelijkheid tot 240 M-Bus-meters rechtstreeks
op Saia PCD® besturingen aan te sluiten. De installatie
zonder externe signaalniveauconverters is eenvoudig,
duurzaam en kostenefficiënt.
De M-Bus-mastermodules zijn voor Saia PCD® COSinus gebaseerde Saia PCD® besturingen als PCD1.
M2, PCD2.M5 en PCD3 beschikbaar in vier uitvoeringen voor 20, 60, 120 en 240 slaves. Elke module
is voorzien van twee gescheiden interfaces. Daarop
kan het maximumaantal aansluitbare M-Bus-meters
vrij worden verdeeld. Zo kan met kortere kabellengtes en hogere baudrates worden gewerkt, wat
een snellere gegevensoverdracht en een veilige en
efficiënte inbedrijfstelling mogelijk maakt. Alle SBC MBus-mastermodules beschikken over een interne spanningsvoorziening voor de M-Bus.
De M-Bus-mastermodules PCD2.F2700 tot F2730 zijn
voor de PCD1.M2- en PCD2.M5-serie bestemd. De steekmodules PCD3.F270 tot F273 ondersteunen PCD3 besturingen en de Smart-RIO PCD3.T666. Deze kunnen op
de I/O-slots 0 t/m 3 van de PCD-automatiseringsstations
worden aangesloten. (In de praktijk wordt overigens
zelden gebruikgemaakt van het theoretisch mogelijke
maximum aantal
M-Bus-meters per
Saia PCD®.) Als men
het
beschikbare
programmageheugen en de PLC-resources in aanmerking neemt, kan
men met deze

 P
G5 M-Bus-functieblokken

ref.Channel

 M
-Bus-functieblok
voor Saia PCD® energiemeters

Producten: Communicatie in de automatisering – 'Gaat niet' bestaat niet !
functionaliteit projecten van elke praktisch haalbare
omvang realiseren. Voor de engineering zijn voor de
mastermodules kant-en-klare FBoxen (functieblokken)
voor de FUPLA-omgeving van Saia PG5® beschikbaar.
Hiermee kan de applicatie-software heel eenvoudig en
snel tot stand worden gebracht. Een communicatie-driver-blok (M-Bus-master) met plattetekstaanduiding
zorgt voor de verbinding met de volgende systeemspecifieke M-Bus-functieblokken.

109

Alle opties en kerngegevens met M-Bus op een rijtje
tot 2× M-Busmodules

tot 4× M-Busmodules

tot 4× M-Busmodules

tot 4× M-Busmodules

 max. 480 meters

 max. 960 meters

 max. 960 meters

 max. 960 meters

Alle opties en kerngegevens met DALI-steekmodules op een rijtje
tot 2× DALImodules

tot 4× DALImodules

tot 4× DALImodules

tot 4× DALImodules

 max. 128 lichten

 max. 256 lichten

 max. 256 lichten

 max. 256 lichten

Nieuw: Saia PCD® systeem met directe DALIintegratie
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is een
handig systeem voor de synchrone besturing van lichtarmaturen. Het systeem, dat oorspronkelijk als belichtingstechniek voor film en theater werd gebruikt, wordt
tegenwoordig vaak in de gebouwentechniek toegepast
voor eenvoudige en complexe belichtingstaken.
Met de nieuwe DALI-interfacemodules kunnen tot 256
DALI-apparaten rechtstreeks op Saia PCD® besturingen
worden aangesloten. Dat is een grote vooruitgang ten
opzichte van externe convertors, die dan ook enthousiast is ontvangen door installateurs, programmeurs en
beheerders. Een van de ontwikkelingshoogtepunten
van Saia Burgess Controls in 2011. Met op behoefte gerichte besturingsconcepten en intelligent verlichtingsbeheer op basis van Saia PCD® automatiseringssystemen
kunnen energie-efficiënte belichtingsconcepten worden gerealiseerd.
De installateur profiteert van de geïntegreerde DALIbus-spanningsvoorziening. Deze voorziening maakt
externe componenten overbodig, maar kan ook worden
uitgeschakeld. De installatie is heel eenvoudig. De module wordt in een van de I/O-slots 0 t/m 3 van een PCD1.
M2, PCD2.M5, PCD3 of bij een Smart-RIO gestoken en
de DALI-bus wordt rechtstreeks aangesloten. Klaar! De
DALI-interfacemodules zijn beschikbaar als steekmodules voor de PCD1.M2 en PCD2.M5 met als productcode
PCD2.F2610 en voor de PCD3 en de Smart-RIO PCD3.
T666 met als artikelnummer PCD3.F261.
In het voorbeeld wordt de DALI-aansluiting met
Saia PCD® steekmodules vergeleken met een concurrerend product met externe spanningsvoorziening,
draadbruggen aan de voorkant en de verplichte scheidingsklemmen. De DALI-module en de DALI-busaansluitklemmen kunnen hier niet in worden geplaatst.

PCD1.M2xx0

PCD2.M5xx0

PCD3.Mxxx

Via kant-en-klare functieblokken (FBoxen) met grafische FUPLA-engineeringomgeving kan snel en
eenvoudig applicatiesoftware worden gebouwd. De
DALI-communicatiedriver dient zoals gebruikelijk als
interface voor alle volgende FBoxen voor de erachterliggende DALI-bus. Voor de adressering en de configuratie van de DALI-lampparameters zijn efficiënte
FBoxen beschikbaar. Schakelen, dimmen en aflezen
van de bijbehorende statuswaarden, bijvoorbeeld
voor de automatische bewaking van verlichtingsmiddelen, verloopt via opdracht-FBoxen. Externe softwaretools of gateways zijn niet vereist.
Saia Burgess Controls kiets consequent voor 'lean-automationtechniek' en streeft naar 'Peace of Mind' voor alle
klanten. De producten zijn eenvoudig in gebruik – niet
alleen wat software-engineering betreft, maar ook wat
betreft montage en service. Alle steekmodules en te
ontkoppelen stekkers hebben altijd een beveiligde aardeverbinding via de achterwand – wel zo eenvoudig en
veilig. Er zijn ook heel goede en krachtige oplossingen
van andere betrouwbare aanbieders. Maar de engineering is vaak complex, de montage een foutgevoelige
bezigheid en het onderhoud kan alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Het tegenovergestelde van lean automatiseringstechniek; dat zorgt
gedurende de hele levenscyclus voor onnodige kosten
en stress.

64x

DALI-slave

64x

PCD3.T666

 O
verzichtelijke en duidelijk gestructureerde
interfaces vergemakkelijken de planning.


PG5 DALI-functieblokken voor
inbedrijfstelling, service en
beheer.

DALI-slave

Lijn 1
Lijn 2

DALI-slave

DALI-slave

24 VDC

 T er vergelijking een
passage uit een installatiehandboek. Niet lean:
draadbruggen, scheidingsklemmen en extern
voedingsapparaat.

 
De integratie van communicatie-interfaces in Saia PCD® systemen is eenvoudig, veilig en efficiënt; steekbare verbindingen
maken service en onderhoud gemakkelijk.
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Saia PCD® veldniveau
Verschillende technologieën integreren –
voorwaarde voor lean automation
Voorwaarde voor lean automation is de flexibele en probleemloze integratie van
I/O-componenten in automatiseringsstations. Veldbussystemen, sensoren en
actuatoren met analoge of binaire signalen vormen daarbij de belangrijkste schakels.

Auteur: Oliver Greune

Lean automation – wie profiteert ervan?
Al voordat het begrip 'lean automation' was gedefinieerd, streefden beheerders en eigenaars naar meer automatisering met minder behoefte aan gekwalificeerd
personeel. Wat oorspronkelijk alleen maar diende om de
kosten te drukken, werd in Europa in afzienbare tijd een
cruciale factor om overeind te blijven in de concurrentiestrijd. Nu rijst de vraag hoe dit gezien moet worden
in samenhang met veldapparatuur en automatisering.
Hoe complexer de technologie van een automatiseringssysteem, hoe meer gekwalificeerd personeel er
nodig is voor de installatie en de bediening. Nu het
beschikbare personeel door de demografische ontwikkeling afneemt, stijgen de kosten en de bedrijfsrisico's.
In een automatiseringssysteem dat op lean principes is
gebaseerd, staan beheerder en gebruiker centraal. Het
is zaak de volledige vormgeving van de automatisering
op hun behoeftes af te stemmen. Een dergelijk systeem
is probleemloos te plannen, eenvoudig te installeren en
heeft ruimte voor optimalisering. Servicewerkzaamheden kunnen door eigen personeel worden uitgevoerd.
De beste oplossing is echter alleen mogelijk als onder
de aanbieders een gezonde concurrentie heerst. Voorwaarde hiervoor zijn open en flexibele automatiseringssystemen, die optimaal aan de behoeften van de
doelgroepen en hun omstandigheden kunnen worden
aangepast. In een zogenaamd 'one-stop-shopping'- of
'totally integrated'-model is men volledig afhankelijk

Verwachte leeftijdsopbouw
van de bevolking in Duitsland in 2050 in vergelijking
met 1950: voor twee mensen die met pensioen gaan,
komt er over tien jaar nog
maar één op de arbeidsmarkt. Daar staat tegenover:
lean installaties bieden meer
automatisering met minder
personeel.
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Bron: Statistisches Bundesamt Deutschland

 SBC

Controls News 13

van één leverancier. Het gebrek aan concurrentie is een
rem op innovatie en drijft de kosten op. Saia PCD® systemen bieden een alternatief.

Voorwaarde - verscheidenheid aan technologieën
Albert Einsteins universeel geldende uitspraak 'Make
everything as simple as possible, but not simpler' is ook
van toepassing op automatiseringsystemen. Vanuit deze
invalshoek behandelen we een aantal aspecten van het veldniveau, een
gebied waar fysieke
processen en automatisering samenkomen.
Sensoren en actuatoren
zijn in gebouwen vaak
moeilijk te bereiken. Vandaar de wens om deze componenten gedurende de
levenscyclus niet te hoeven
vervangen. Bij de keuze van de
ng
rythi ossible,
e
v
e
e
toe te passen technologie moet
p
«Makimple as ler»
men dus voorzichtig en met
as s ot simp
but n
vooruitziende blik te werk gaan.
s
ysicu
ein, f
Einst .4.1955)
Voorzichtig houdt in dat alleen
t
r
e
Alb 879–18
gebruik wordt gemaakt van com- (14.3.1
ponenten met geïntegreerde I/O-componenten voor
analoge of digitale signalen. Bij sensoren en actuatoren
voor kritische, vloeibare of onder druk staande media
heeft dit beslist de voorkeur. Voor Saia PCD® systemen
zijn voor alle in de industriële automatisering gebruikelijke passieve en actieve signalen passende I/O-modules beschikbaar. Afhankelijk van de toepassing kan
men kiezen uit een compacte PCD3 of een modulair
systeem, een PCD2.M5540 bijvoorbeeld, dat tot 1024
hardware-punten uitbreidbaar is.
Een vooruitziende blik geldt voor alle toepassingen waarin componenten met communicatie-interfaces worden gebruikt. Idealiter worden
voor de aansluiting van externe componenten
alleen veldbusstandaarden gebruikt, zoals Profibus,
M-Bus, BACnet, LonWorks en KNX/EIB, of een bus met
status als bijvoorbeeld Modbus. In uitzonderingsgevallen kunnen ook merkgebonden protocollen worden
gebruikt.600Voorwaarde is dat het bussysteem open is en
300
een goede reputatie heeft, zoals de MP-Bus van Belimo.

Producten: Aanbevelingen voor het veldniveau
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KNX

 Diversiteit:
conventionele sensoren, actuatoren met SBC I/O-componenten.
Maximale vrijheid in onderhoud - minimale complexiteit van het
totaalsysteem!

 Diversiteit:
Hoe meer bussystemen in het veld, hoe groter de flexibiliteit
en functionaliteit – maar ook een onevenredig grote toename
van de complexiteit van het totaalsysteem!

Het wordt ten sterkste afgeraden producten van
externe aanbieders via merkgebonden bussystemen op automatiseringsstations aan te sluiten. Zo
is de SBC S-Bus bijvoorbeeld alleen voor de communicatie tussen SBC-apparaten ontworpen. Deze is bedoeld
voor interne systeemfuncties en mag niet als open,
multivendor-bussysteem worden gebruikt. Voor dergelijke toepassingen is er een ruime keuze aan gestandaardiseerde communicatiesystemen.
Afhankelijk van de toepassing is het nuttig om op veldniveau gebruik te maken van de verschillende communicatietechnologieën en -media. De profielen van de
applicaties en de verschillen bij de gebruikers zijn zo
groot, dat er geen ideale standaardoplossingen zijn.
Planners en beheerders moeten voor het veldniveau de
voor hen meest geschikte techniek kunnen kiezen.
Saia PCD® apparaten zijn zo ontworpen, dat verschillende standaarden in een stabiel en hanteerbaar totaalsysteem kunnen worden geïntegreerd. Vanzelfsprekend
kunnen daarbij verschillende bussystemen naast elkaar
worden gebruikt in een Saia PCD® besturing.

Volledige integratie met BACnet
Sommige vastgoedprojecten zijn gebaat bij een technologie die integraal van veld- tot besturingsniveau
wordt doorgevoerd. In zulke gevallen wil men dus geen
mix van componenten van verschillende fabrikanten,
maar een homogene structuur. Daarom moet bij de
keuze van het bussysteem ook naar de toekomst worden gekeken. De wereldstandaard BACnet biedt alle
vereiste protocoldiensten voor een gestandaardiseerde
communicatie van veldapparaat tot beheersysteem.
Saia PCD® systemen zijn zo flexibel, dat ze aan vrijwel
elke technologie zijn aan te passen. Maar als de klant het
voor het kiezen heeft, adviseert Saia Burgess Controls
BACnet.
Bij BACnet wordt op beheer- en automatiseringsniveau
met BACnet-IP gewerkt en op veldniveau met BACnet
MS/TP op basis van RS-485. RS-485-bekabeling wordt
inmiddels wereldwijd toegepast en kan worden aangelegd door personeel zonder speciale kwalificaties. Dat
heeft in Amerika en Azië tot een groot marktaandeel
geleid. In deze landen is nu al zo weinig vakpersoneel
beschikbaar als in Midden-Europa over een jaar of tien.

 SBC M-Bus-interfacemodule

 P
 CD3 met I/O-modules voor
conventionele sensoren /actuatoren

 Communicatiemodules en conventionele I/Os in combinatie:
PCD1.M2120 met M-Bus en PCD3.M3330 met Belimo MP-Bus


PCD3 met uitgangsmodules
incl. handmatige bediening
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Producten: SCADA-software voor installatie-optimalisatie – zonder licentiekosten!

Saia Visi.Plus
Met Saia Visi.Plus kan een discipline- en gebouwoverkoepelend beheerniveau tot stand
worden gebracht. Het past perfect in de lean wereld van Saia PCD® automatisering.
Voor de optimalisatie van objecten is het zonder licentiekosten beschikbaar.

Auteurs: Denys Aeberhardt/ Jürg Beyeler
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) staat
voor overkoepelende systemen voor besturing en bewaking van technische processen. In de praktijk wordt
de volledige functionaliteit niet altijd benut. Meestal
wordt het SCADA-systeem alleen ter indicatie van bedrijfstoestanden en de doorgifte van alarmen gebruikt.
Bovendien worden wegens de hoge licentiekosten niet
alle gegevenspunten aangesloten of aanvullende modules zoals trendanalyse niet gebruikt. Daardoor gaat
vaak relevante informatie verloren. Als bij een storing
het verloop van een waarde of parameter gedurende
de laatste uren of weken moet worden geanalyseerd en
geëvalueerd, ontbreken de kritische gegevens omdat
ze bij de planning of inbedrijfstelling als irrelevant werden beschouwd. Of omdat ze in de optimaliseringsfase
zijn toegevoegd, maar niet op het besturingssysteem
zijn aangesloten. Het softwarepakket voor visualisatie
en beheertaken Saia Visi.Plus registreert in combinatie
met de Saia PG5® DDC Suite echter automatisch alle gegevens en parameters van de controllers. Deze worden
gevisualiseerd en vastgelegd en zijn beschikbaar voor
evaluatie.


Saia Visi.Plus bij de
inbedrijfstelling


Saia Visi.Plus
als onderdeel van
de PG5 licentie
De
Engineering-Edition
van Saia Visi.Plus is bij PG5
inbegrepen. Door Saia Visi.
Plus al tijdens de bouw- en
inbedrijfstellingsfase toe te

Controle van regelcircuits
met Saia Visi.Plus
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passen, ontstaat het beheerniveau bijna als bijproduct
van de software-implementatie - en dit kosteloos en
met volledige functionaliteit tot aan het eind van de
optimalisatiefase. Er hoeft pas een licentie te worden
aangeschaft als Saia Visi.Plus voor de lange termijn als
runtime-beheersysteem gebruikt gaat worden. Alle
bedieningschermen, alarmlijsten en instellingen die
voor die tijd zijn gemaakt, worden automatisch in het
runtime-systeem overgenomen.
Veel installaties met Saia PCD® besturingen zijn
door de geïntegreerde AutomationServer al voorzien van SBC S-Web-technologie. Daardoor zijn
voor Saia Visi.Plus alle gegevens beschikbaar, zodat
een SCADA-systeem met een gerust geweten achterwege kan blijven. Veel integratoren gebruiken
daarom Saia Visi.Plus tijdens de inbedrijfstellingsfase, om van de tools en evaluaties te profiteren en
zo de installatie te optimaliseren. Test bij uw
volgende installatie ook kosteloos de functies van
Saia Visi.Plus!

Lean automation met Visi.Plus in de praktijk
Lean automatisering betekent voor Saia Burgess Controls dat meerdere integratoren aan hetzelfde project
werken en alle automatiseringsstations eenvoudig in
een beheersysteem kunnen besturen. De combinatie
van Saia Visi.Plus en Saia PG5® DDC Suite heeft zich al
vaak in bestaande systemen bewezen. Soms is een project te groot voor een integrator, of vraagt de eindgebruiker nadrukkelijk om meerdere integratoren. In zulke
gevallen kan het project in overzichtelijke delen worden
opgesplitst.
Een voorbeeld hiervan is het UniversitätsSpital Zürich.
In de komende jaren wordt de volledige besturingstechniek vervangen door Saia PCD®. Daarbij worden
afzonderlijke installatiedelen van de verschillende integratoren op Saia Visi.Plus-systemen aangesloten. Een
grote uitdaging bij dit project is dat deze vernieuwing
bij lopend bedrijf moet plaatsvinden. De installatiedelen mogen niet of slechts gedurende zeer korte tijd
worden losgekoppeld van het netwerk. Hiervoor wordt
Saia Visi.Plus met meerdere databases ingezet. Veranderingen kunnen op die manier eerst worden uitgeprobeerd in een testomgeving. Zo wordt het systeem
voor de eindgebruiker vrijgehouden van alarmen of
storingen, die tijdelijk bij de inbedrijfstelling van nieuwe
installatiedelen optreden. Voor een optimale gebruiksvriendelijkheid zijn de bedieningsschermen, menu's en
pictogrammen in nauwe samenwerking met de beheerder ontwikkeld.

Producten: SCADA-software voor installatie-optimalisatie – zonder licentiekosten!
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  Bedieningschermen UniversitätsSpital Zürich

Saia Visi.Plus 1.6 met Engineering-Edition
een volgende stap richting 'lean automation'
Nieuwe functies en modules
In de herziene grafische editor van Saia Visi.Plus kan
met meerdere layers (niveaus) worden gewerkt. Elk
bedieningscherm kan uit verschillende layers worden
opgebouwd en aan meerdere databases gekoppeld. Dit
maakt het mogelijk om complexe installaties als klinieken, winkelcentra of spoorwegtunnels over meerdere
databases te verdelen en toch een naadloze gebruikersinterface te behouden. Ook de webserver maakt
gebruik van deze layertechniek en is in staat de gekoppelde beelden weer te geven.
Er zijn nieuwe tools en weergavemogelijkheden voor
de evaluatie van het energieverbruik geïmplementeerd.
Complexe berekeningen komen rechtstreeks uit de formules van de pCalc-module rollen, zodat de installaties
uitgebreid kunnen worden geanalyseerd. Een mooi
voorbeeld zijn grote warmtepompinstallaties, waarbij
zowel het elektrisch vermogen van warmte- en koudeafgifte als de vermogensverliezen worden berekend.

Engineering-Edition
Met de introductie van PG5 2.0 is de Saia Visi.PlusEngineering-Edition voor iedere gebruiker gratis beschikbaar. De activering verloopt via de productkey van
de PG5 software, die iedere integrator al in zijn bedrijf
gebruikt. Vervolgens kan Saia Visi.Plus voor de inbedrijfstelling en optimalisatie worden ingezet en kunnen alle functies worden gebruikt. De runtime-licentie
hoeft pas te worden aangeschaft als het systeem na
het voltooien van de inbedrijfstelling aan de beheerder wordt overgedragen en gecontinueerd. Saia Visi.
Plus kan ook alleen als hulpmiddel bij de optimalisatie
worden ingezet om trends en alarmen te registreren. Dit
verhoogt de geloofwaardigheid tegenover adviseurs en
eindgebruikers.

plannen

realiseren

Het bijzondere van Saia Visi.
Plus is dat het kosteloos voor
engineering, inbedrijfstelling
en optimalisatie van installaties
beschikbaar is.
Pas als de beheerder besluit de
software in continu bedrijf te
gebruiken, worden er eenmalig
kosten in rekening gebracht.


beheren
optimaliseren

Geen licentiekosten in de
plannings- en optimalisatiefase

Eenmalige beheerderslicentie
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Warmteverbruiksgegevens afhankelijk van de buitentemperatuur
 

 
Verbruikswaarden over de afgelopen jaren
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Producten: Nieuwe Web Editor voor web-HMI/web-SCADA

Saia PG5® Web Editor versie 8
Voor een snellere start, kortere leercurve en verhoogde efficiëntie bij uitvoering projecten
De S-Web Editor maakt het creëren van webpagina's voor visualisatie eenvoudiger.
Kennis van Java of HTML is niet vereist. In 2004 is al Saia PG5® Web Editor versie 4.01
geïntroduceerd. Nu werkt 90% van onze klanten met de Web Editor; dankzij de voordelen van webtechnologie als erkende standaard. Vanwege de behoeften van gebruikers is
de Web Editor constant doorontwikkeld. Na zeven succesvolle jaren komt nu de volgende stap – een volledig nieuwe ontwikkeling. 
Auteur: Urs Jäggi

Een programma op leeftijd


Mooi en krachtig
was tot nu toe al mogelijk.
Met versie 8 wordt het nog
eenvoudiger en efficiënter.

De basis van de huidige versie 5.15.02 stamt
nog uit 2004. De gebruikers kennen het belang
van webtechnologie al lang en bouwen steeds
complexere web-HMI-applicaties. De mogelijkheden van de huidige Web Editor worden ten
volle benut. De Web Editor is weliswaar steeds
van nieuwe functies voorzien, maar de organisch
gegroeide structuren maken het steeds moeilijker om aan de eisen van de gebruikers te voldoen. Vooral
het bedieningsgemak en de efficiëntie bij het maken en
onderhouden van complexe web-HMI-projecten zijn beperkt. Het is vergelijkbaar met een gebouw dat ook niet
onbeperkt verbouwd en uitgebreid kan worden, zonder
het fundament te vernieuwen. Daarom is besloten de
S-Web Editor op basis van moderne technologieën en
methoden opnieuw te ontwikkelen.

Wat belooft de
nieuwe versie 8?
Het hoofddoel is de projecttijden te verkorten. Dat kan door
ervoor te zorgen dat projecten
eenvoudiger kunnen worden
opgezet en onderhouden.
Duidelijke structuren zorgen
voor meer overzicht. Bovendien wordt het uiterlijk moderner en vriendelijker. Tegelijkertijd is het 'gebouw' groter
en zijn er voldoende reserves
voor latere uitbreidingen.


Startscherm
van Web Editor 8

S-Web Editor versie 8 is efficiënter door:
– eenvoudiger en intuïtieve bediening
– k rachtige bibliotheken voor macro's en projectsjablonen
– betere

integratie in de Saia PG5® Controls Suite om
webprojecten makkelijker en sneller te realiseren
 SBC
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En niet te vergeten:
– compatibiliteit met bestaande MicroBrowserwebpanels
– Web Editor-5.15-projecten kunnen worden
overgenomen en verder bewerkt worden

S-Web Editor versie 8 – eerste indrukken:
Overzichtelijke en flexibele workbench voor
efficiënt werken
De workbench bestaat in essentie uit een menu/opdrachtbalk, view-editor en zogenaamde pads. Dankzij
de docking-window-techniek kan de gebruiker de pads
naar wens positioneren en weergeven of verbergen.

Nieuwe action- en condition-editor
Met de nieuwe action-editor kan aan actieve elementen
zoals buttons een groot aantal acties worden toegewezen. De lijst met acties wordt in een functie-editor gemaakt. Eenmaal gegenereerde acties kunnen door andere objecten binnen het project worden hergebruikt.
Op dezelfde manier kunnen met de condition-editor
complexe condities worden gecreëerd en hergebruikt.
Met deze belangrijke vernieuwingen zijn zowel het
gebruiksgemak als de efficiëntie van S-Web Editor 8
enorm verbeterd en is de functionaliteit aanzienlijk
uitgebreid.

 W
orkbench van de nieuwe versie 8:
de gebruiker kan deze aan zijn eigen behoeften aanpassen.

Producten: Nieuwe Web Editor voor web-HMI/web-SCADA
Solution-pad

 De Solution-pad geeft het projectoverzicht.
In een Solution kunnen meerdere projecten worden
bewerkt. De verschillende bestandstypen worden
overzichtelijk weergegeven in een geordende
boomstructuur. De gebruiker kan de structuur naar
behoefte uitbreiden en aanpassen.

Properties-pad

 In de Properties-pad worden de eigenschappen
en het gedrag van de runtime-objecten met een
paar klikken snel en eenvoudig geconfigureerd.
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Document Outline

 De Document Outline-pad toont de structuur en de
objecten van een view. De objecten worden weergegeven
in de bewerkingsvolgorde, die met slepen en neerzetten eenvoudig kan worden aangepast. Nieuw is ook de
ondersteuning van layers. Deze kunnen worden in- en
uitgeschakeld en vergrendeld. Dit vereenvoudigt het
bewerken van zeer complexe HMI-pagina's aanzienlijk.
Objecten kunnen hier ook snel worden geselecteerd en
gegroepeerd. Afzonderlijke objecten van een groep kunnen nu worden aangepast, zonder dat de groepen eerst
moeten worden opgeheven.

Andere belangrijke kenmerken

Solide basis voor de toekomst

S-Web Editor 8 is in meerdere talen (D/E/F) beschikbaar.
Het taalbeheer voor de web-HMI-applicatie is verbeterd. Unicode wordt ondersteund en de verschillende
talen kunnen in de editor worden weergegeven en gecontroleerd. Er worden meerdere afbeeldings-formaten
ondersteund (JPG, PNG, SVG, GIF) en de afbeeldingen
kunnen in de editor worden geschaald. Het voor de runtime benodigde GIF-formaat wordt automatisch gegenereerd.
Er zijn nieuwe basisobjecten zoals 'CheckBox', 'Fileviewer', 'Dropdown-lijst' en 'Tacho'. In de oude versie waren deze alleen als macro's beschikbaar. Nieuw
zijn ook de hiërarchische groepen, zodat groepen nu
over meerdere niveaus in elkaar geschoven kunnen
worden. De groepen en afzonderlijke objecten binnen een groep kunnen afzonderlijk worden bewerkt.
Het bibliotheekbeheer voor onder meer macro's, views,
afbeeldingen en projectsjablonen wordt vereenvoudigd en uitgebreid.

De nieuwe versie 8 is een solide basis voor toekomstige
technologische uitbreidingen van ons Saia PCD® Web
Panel concept. De engineeringtijden zijn aanzienlijk
korter geworden waardoor gebruikers zich wat webHMI-technologie betreft in hoge mate kunnen onderscheiden van de concurrentie. De ontwikkeling ligt
goed op schema; de marktintroductie is gepland in het
derde kwartaal van 2012.
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Nieuwe krachtige action- en
condition-editors. Met de
editors kunnen meerdere
acties aan een knop worden
toegewezen. Daarbij kan men
een groot aantal verschillende
actietypen kiezen (toekennen
van waarden aan variabelen,
wiskundige bewerkingen,
view/URL-jump enzovoort).
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Producten: DDC-Suite – softwarebibliotheek voor gebouwenautomatisering

Uitbreiding van Saia PG5® DDC Suite naar versie 2.5
Identificatiesleutels van installaties flexibeler,
veiliger en efficiënter hanteerbaar
De Saia PG5® DDC Suite is een optionele aanvulling op de Saia PG5® Controls Suite voor
gebouwenautomatisering. Een modulair ontwerp in combinatie met een groot aantal
functieblokken en sjablonen in de vorm van kant-en-klare installaties vereenvoudigen
de programmering aanzienlijk. Door de uitgebreide mogelijkheden is DDC-Suite 2.0 de
afgelopen jaren een geliefd stuk gereedschap voor systeemintegratoren geworden.
Vooral het automatisch genereren van BACnet-configuraties en S-Web-alarmteksten
hebben geholpen de engineeringtijden te verkorten. Er waren echter beperkingen bij
het genereren van namen. Omdat het grootste deel van de gegenereerde namen via de
FBox-namen moest worden gegenereerd, konden niet alle installatie-identificatiesleutels worden omgezet.
Auteur: René Zuch

sleutels. Van de ervaringen die in dit project zijn
opgedaan, kunnen nu alle klanten met de nieuwe
DDC-Suite 2.5 profiteren.
Building

AHU01

Floor 07

Supply Fan

Room TZ02

Maint, Switch

DDC-Suite 2.5
Building A Floor 07 RoomTZ02 AHU01 Supply Fan Maint. Switch

Vrij genereren van installatie-identificatiesleutels
DDC-Suite 2.5 is een aanvulling op de bestaande
DDC-Suite 2.0. De aanvulling bevat geen functionele
wijzigingen of uitbreidingen en is compatibel met de
bestaande sjablonen voor SBC S-Web en Saia Visi.Plus.
Het doel van deze versie is de mogelijkheid om installatie-identificatiesleutels voor S-Web-alarmteksten en BACnet volledig vrij te kunnen creëren volgens de richtlijnen van het FUPLA-programma. Alle
beperkingen van de vorige versies zijn opgeheven.
De installatie-identificatiesleutel mag uit maximaal
12 niveaus bestaan. De specificatie van het gemeenschappelijk deel (niveau 1-10) wordt gegenereerd via
een centrale FBox.
Sweb_Alarming


DDC-Suite 2.5
Meer flexibiliteit
voor tekstinformatie
in BACnet en web

 SBC

Ontstaan uit eisen voor grote projecten
Eenduidige installatie-identificatiesleutels worden
steeds belangrijker. Voor efficiënt onderhoud is een
unieke identificatie onmisbaar. Het bespaart tijd en
geld in het dagelijks werk van het servicepersoneel.
Ook bij het grootschalige project rond het terminalgebied A-Plus op de luchthaven van Frankfurt waren
deze installatie-identificatiesleutels een fundamenteel onderdeel. Er moest dus naar een nieuwe oplossing voor het genereren van namen worden gezocht.
Voor het terminalgebied A-Plus zijn nieuwe FBoxen
als uitbreiding van de bestaande DDC-Suite 2.0 gecreëerd. In combinatie met een nieuwe feature in
PG5 2.0 is het nu mogelijk om tekstinformatie rechtstreeks in de FBoxen in te voeren en deze te gebruiken voor het genereren van installatie-identificatieControls News 13

 Centrale instelling van de verschillende niveaus

Producten: DDC-Suite – softwarebibliotheek voor gebouwenautomatisering
Deze FBox kan meerdere keren worden geplaatst.
Binnen de FBox kan worden bepaald waarvoor de
sleutel moet worden gebruikt. Zo kunnen verschillende identificatiesleutels voor S-WebAlarming,
BACnet Object Names en BACnet-Description worden gegenereerd.
Moeten op bepaalde FUPLA-pagina's voor verschillende installaties andere niveaus worden gebruikt,
dan kan eenvoudig een andere FBox worden geplaatst.
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Het variabele deel van de installatie-identificatiesleutel (niveau 11 en 12) komt nu rechtstreeks uit de
FBoxen. Hier wordt het variabele deel van de naam
ingevoerd.
De alarmlijsten voor SBC S-Web kunnen met de nieuwe instelling '-1' volledig automatisch worden gegenereerd.

 Niveau 4 wordt van AHU 01 tot AHU 02 gewijzigd
 Afzonderlijke tekstelementen voor motor

Ook deze FBoxen kunnen zo vaak men wil worden
gebruikt. De wijzigingen in de identificatiesleutel zijn
geldig tot de volgende FBox van dit type. Zodoende kan voor elke installatie een andere naamsleutel
worden gebruikt.
Bij de build wordt nu een alarmbestand in CSV-formaat
gegenereerd. Dit kan met de in Saia PG5® geïntegreerde 'DDC-Suite AddOn Tool' met een simpele muisklik
in het S-Web-alarmbestand worden opgenomen.

 Automatisch gegenereerde alarmlijst voor gebruik in de Web Editor

Controls News 13
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BACnet Plus in FUPLA
Ook voor BACnet-projecten biedt DDC-Suite 2.5 tal
van extra functies. Net als bij S-Web-Alarming worden
ook hier de installatie-identificatiesleutels rechtstreeks
in het FUPLA-programma in de FBoxen opgegeven.
Het is zelfs mogelijk om twee volledig verschillende
installatie-identificatiesleutels voor de 'BACnet Object
Name' en de 'BACnet Description' te gebruiken.
Alle relevante instellingen zijn direct in de FBoxen te
vinden.

 Invoer van 'BACnet Object Names' en 'Descriptions'

Verder kunnen een groot aantal BACnet-parameters direct in de FBoxen worden ingesteld:
I nvoer van de voor de alarmering
te gebruiken 'Notification Class'
– I nstellingen voor trendlog-objecten
–P
 arameters voor 'Intrinsic Alarming'
– Eenheden
– COV-hysterese
– Schaling

 Instellingen van BACnet-parameters

ref: Prefix????

Door extra FBoxen te plaatsen, kunnen bepaalde
BACnet-objecten rechtstreeks vanuit FUPLA
worden gegenereerd:

Interessante projecten
die met de DDC-Suite
zijn gerealiseerd:
 T erminal-gebied A-Plus,
luchthaven Frankfurt
 S taatsgalerie Stuttgart
A
 cademisch Medisch
Centrum Amsterdam
 arcCain productieM
en administratiegebouw
 Gebouw Federale
Administratie (B. A. F.) in
Genève
 Continentale
ziektekostenverzekering administratiegebouw
 Beurs Luzern
 Zwem- en schaatscentrum Annecy

 SBC

– Notification-Class-objecten met presets voor
intrinsic reporting van de gerefereerde objecten
– Trendlog-objecten centraal activeren/deactiveren
evenals voorinstellingen voor trends
– Loop-objecten voor regelaars genereren
– Property FBox, om BACnet-objecten aan te passen

FBox. Function,ref:Object

 Extra FBoxen voor BACnet

Vooruitblik op de verdere ontwikkeling
van de Saia PG5® DDC Suite
Nu Saia PG5® DDC Suite 2.5 klaar is, beginnen we met de
ontwikkeling van versie 3.0. Hiervoor staan omvangrijke
functionele uitbreidingen en nieuwe FBoxen gepland.

Controls News 13

Hieronder een aantal van de belangrijkste geplande
vernieuwingen:
Integratie van HdLog (historische gegevenslogging)
– E nergiezuinig aan- en uitschakelen van installaties
– Vereenvoudiging bij de koppeling van regelaars
–N
 ieuwe FBoxen voor VAV-systemen
(variabele volumestroom)
– Geïntegreerde beveiliging van aggregaten

Producten: Innovatie bij toepassing van BACnet
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SBC BACnet-monitor
Voor 'Peace of Mind' bij planning en beheer
van omvangrijke BACnet-netwerken
De BACnet-monitor betekent een totale verandering van de manier waarop een BACnet
GA-systeem bij oplevering en in lopend bedrijf wordt gecontroleerd. De analyseresultaten worden overzichtelijk weergegeven en zijn zonder speciale vakkennis te bewerken.
Ook de installatie is eenvoudig: uitpakken, inschakelen – klaar!
Auteur: Oliver Greune

BACnet – eerlijke concurrentie
alleen mogelijk met goede planning
De reden om BACnet als communicatieprotocol in de
gebouwautomatisering toe te passen, ligt in de neutraliteit en de daaruit voortvloeiende interoperabele
uitwisseling van gegevens tussen automatiseringsstations en visualisatiesystemen van verschillende fabrikanten. Bij grote vastgoedprojecten heeft men ingezien
dat op investeringen tot wel 30% kan worden bespaard
in vergelijking met 'totally integrated'-modellen als
de leveranciers echt met elkaar moeten concurreren.
Deze eerlijke concurrentie is alleen mogelijk met open,
gestandaardiseerde communicatieprotocollen en bindende richtlijnen voor de planning.
AMEV (werkgroep werktuigbouw- en elektrotechniek
van staats- en gemeentelijke overheden) uit Duitsland
publiceert regelmatig richtlijnen voor de planning van
openbare gebouwen. Enkele passages uit de AMEVaanbevelingen:
'Met BACnet 2007 heeft AMEV aanvullende richtlijnen
gepubliceerd voor de toepassing van het communicatieprotocol BACnet (Building Automation and Control
Networks). De praktijkgerichte aanbevelingen hebben
zich in tal van BACnet-projecten bewezen en worden
door veel gebruikers als bindende planningsrichtlijnen
in BACnet-aanbestedingen opgenomen.'
'BACnet 2007 definieert minimumvereisten waarmee
de interoperabiliteit van BACnet-apparaten kan worden verbeterd. De aanbevolen minimumvereisten voor
objecttypen, diensten enz. vormen een betrouwbare
basis voor de interoperabiliteit en de bijbehorende
testscenario's in heterogene GA-systemen en verbeteren de plannings- en investeringszekerheid aanzienlijk.
'In de GA-planning moet duidelijk worden welke tools
nodig zijn voor de inbedrijfstellingskeuringen, de controle van de BACnet-functionaliteit en de herkenning
van storingen in lopend bedrijf (bijvoorbeeld BACnettools of protocol-analyzers) en wie ze bedient. Door
vakbekwame bediening van de tools moeten snelle
foutanalyses (bijv. bij storingen) gewaarborgd worden.'

plannen

realiseren

BACnetplanningsrichtlijnen

optimaliseren

oplevering

beheren

BACnet-monitor:
bewaking gedurende de hele levenscyclus

(AMEV)

 
Typisch verloop van een bouwplan met lean-benadering. Bij de planning wordt rekening gehouden
met een continu verbeterproces in de exploitatiefase. De BACnet-monitor helpt al in de realisatie
optimalisatiemogelijkheden in BACnet-installaties te herkennen.

De SBC BACnet-monitor is een ideale tool voor inbedrijfstellingskeuringen en continue kwaliteitsbewaking
in lopend bedrijf; hij spoort storingsbronnen op en
geeft de resultaten op een begrijpelijke manier weer.

Waarom transparantie in BACnet-installaties - waar liggen de
risico's?
De neutraliteit van BACnet is verankerd in gestandaardiseerde communicatiediensten en gegevensobjecten. Theoretisch kan een BACnet-product van een willekeurige
fabrikant met elk ander BACnetproduct communiceren. Zolang
de fabrikant zich strikt aan de
standaard houdt, is interoperabel gebruik niet langer fictie maar
realiteit. Maar om deze interoperabiliteit generaties lang in een installatie te waarborgen, zijn bindende engineeringrichtlijnen voor adviseurs en
eindgebruikers noodzakelijk. Zodra private
gegevensobjecten (properties) voor communicatie worden gebruikt, is er van interoperabiliteit geen
sprake meer. Dan is de exploitant, ondanks de open
BACnet-standaard, weer gebonden aan één fabrikant.
Neutrale aanbesteding als middel tot kostenreductie
door vrije concurrentie heeft dan geen effect.
Controls News 13

 B
ACnet-standaarden van
2001 tot 2008, op dit moment
700 pagina's. Alleen volgens
BTL (BACnet-Test Laboratory)
geteste en gecertificeerde
producten garanderen normconformiteit als basis voor
interoperabiliteit.
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www.amev-online.de

Uitgever van planningsrichtlijnen voor openbare bouwplannen definieert methoden voor
interoperabele BACnetcommunicatie en zorgt daarmee voor eerlijke concurrentie.

Producten: Innovatie bij toepassing van BACnet
Met de SBC BACnet-monitor kunnen eindgebruikers
en adviseurs nog vóór de oplevering testen of het
geïnstalleerde automatiseringssysteem aan de eisen
voldoet. De BACnet-monitor kan de BACnet-installatie
ook bij lopend bedrijf bewaken en de beheerder waarschuwen als bij onderhoud of uitbreiding in het BACnet-GA-systeem een apparaat wordt opgenomen dat
niet voldoet aan vastgelegde specificaties.

Uitbreidingen van de BACnet-standaard niet
altijd compatibel
Met de tijd steekt nog een ander risico de kop op. De
BACnet-standaard is niet statisch. Deze wordt al zo'n
twintig jaar continu doorontwikkeld door de leden
van de BACnet Interest Group. Leden zijn bijvoorbeeld
universiteiten, eindgebruikers met grote installaties,
systeemintegratoren en natuurlijk productfabrikanten,
die er de meeste invloed op hebben. In zogenaamde
addenda (Lat. addendum‚ 'het toegevoegde') worden doorlopend innovaties en eisen aan de BACnetstandaard toegevoegd. Regelmatig, ongeveer om de
vier jaar, worden deze addenda in de BACnet-standaard
geïntegreerd en als nieuwe versie van de BACnet-norm
uitgegeven. Niet alle versies zijn echter altijd 100%
compatibel met oudere versies.
Zo is bijvoorbeeld het timestamp-formaat van historische gegevens van 2001 in de standaard van 2004
gewijzigd. Daardoor konden SCADA-systemen die op
de 2001-standaard waren gebaseerd, de gegevens
van 2004-producten niet meer correct bewerken. Als
gevolg daarvan moesten eindgebruikers met twee
SCADA-systemen werken of alle 2001-apparaten in het
BACnet GA-systeem updaten naar de 2004-versie. Duur
en frustrerend. In 2010 is de 2008-standaard als enige
basis voor nieuwe BACnet-controles ingevoerd. Helaas
is ook bij deze standaard niet alles achterwaarts compatibel. Zo is vanaf revisie 1.10 de tekenset ANSIX3.4
vervangen door UTF-8. In de tekst zelf is echter geen
onderscheid mogelijk. Dit kan verregaande gevolgen


Functie BACnet-monitor:
individuele planningsrichtlijnen
dienen als beoordelingscriterium
voor de controle van alle BACnetapparaten in het GA-systeem.

Planningsconventies

hebben voor bestaande SCADA-systemen die nog gebruik maken van ANSI X3.4 en na een uitbreiding door
een apparaat met UTF-8 gecodeerde teksten worden
geconfronteerd. Voor teksten zonder speciale tekens
is dat geen probleem. Als de teksten echter in een taal
met speciale tekens zijn geschreven, zijn de gevolgen
niet te overzien. Dit zijn slechts enkele voorbeelden
van de vele problemen waar systeemintegratoren en
eindgebruikers ook met BACnet mee te maken kunnen
krijgen.

Welke maatregelen?
Voor alles moeten er bij de planning duidelijke richtlijnen worden opgesteld. Verder moet worden gecontroleerd of hieraan wordt voldaan. Adviseurs die
goed bekend zijn met BACnet hebben vaak hun eigen
richtlijnen voor BACnet-configuraties. Als goed alternatief kunnen de AMEV-aanbevelingen voor BACnet als
bindende planningsrichtlijnen in de aanbestedingen
worden opgenomen. Deze aanbevelingen zijn zeer
praktijkgericht en hebben zich al in veel installaties
bewezen. Ze definiëren vereisten waaraan een BACnet-apparaat op zijn minst moet voldoen om interoperabel te zijn.

Het gebruik van de BACnet-monitor
De BACnet-monitor is een tool waarmee adviseurs en
beheerders de naleving van de eigen richtlijnen voor
de configuratie van BACnet-apparaten eenvoudig kunnen controleren. Daartoe worden engineeringrichtlijnen in de BACnet-monitor vastgelegd. De monitor kan
een bestaande BACnet-installatie niet verbeteren, maar
wel alle BACnet-apparaten registreren en eventuele
afwijkingen op transparante wijze weergeven. Zo kan
meteen worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat
de voorgeschreven standaarden worden nageleefd.
Bij de huidige, handmatig uitgevoerde, steekproefsgewijze opleveringsinspecties blijft het een kwestie
van toeval of afwijkende apparaten ontdekt worden of

Monitor interoperabele functie:
Invoer planningsrichtlijn
Test  van BACnet-systemen
op naleving van de regels
Uitvoer  rapport en protocol

Test

 SBC
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niet. De BACnet-monitor zorgt voor een volledig automatische live-bewaking van de gehele installatie. Om
bij lopend bedrijf net zo zeker te zijn als na de oplevering, controleert de BACnet-monitor elk aangemeld
BACnet-apparaat op naleving van de oorspronkelijk
overeengekomen regels. Afwijkingen worden geregistreerd en aan de beheerder doorgegeven.

BACnet-monitor: visualisatie
– Alle BACnet-apparaten in het GA-systeem worden
automatisch herkend en geregistreerd
– Visualisatie in een boomstructuur
– Elk herkend BACnet-apparaat kan zonder engineering meteen worden bediend
– Van elke BACnet-property wordt weergegeven of
deze in de BACnet-standaard gedefinieerd, propriëtair of ongeldig is

BACnet-monitor: analyse en diagnose
– Engineering-richtlijnen kunnen als INI-bestand
in de monitor worden ingevoerd
– De monitor kan tot 100 BACnet-apparaten op naleving van de richtlijnen controleren
– Elke afwijking wordt in een log-bestand vastgelegd
– Het resultaat wordt met duidelijke symbolen in het
apparaat, object en property-venster weergegeven
– De gebruiker krijgt duidelijke instructies en waarschuwingen om problemen snel te kunnen opsporen

 BACnet-systemen worden in begrijpelijke vorm overzichtelijk weergegeven. In beeld: een testinstallatie met controllers van JCI, SBC,
Sauter en Siemens.

Kleine investering - korte leercurve
De BACnet-monitor is ontworpen als functie-HMI. De
vereiste software is al vooraf geïnstalleerd op een 12"
SBC Micro Browser panel. De nadruk is gelegd op een
ongecompliceerde inbedrijfstelling en eenvoudige
bediening. Voor de montage is geen speciale kennis
nodig. Het panel kan in de schakelkast worden geïnstalleerd of via een speciale 'opbouw'- of 'inbouw'kit op de wand worden gemonteerd. Er hoeft alleen
nog een 24 VDC-voeding en een netwerkkabel te
worden aangesloten. De BACnet-installatie wordt
direct na instelling van het IP-adres geregistreerd en
transparant weergegeven.

Nieuws over ontwikkeling en marktintroductie

 Het overzicht toont het resultaat van de laatste controle met een
aantal BACnet-systemen en -objecten. In beeld: een groot gebouw
met heterogene structuur.

De BACnet-monitor wordt momenteel in een pilotfase
met geselecteerde beheerders van grote gebouwen
ontwikkeld tot de productiefase is bereikt. De algemene release staat gepland in 2012. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de functie 'BACnet-Monitor' als tool
voor het waarborgen van interoperabiliteit als eigen
BACnet-apparaatklasse aan te bieden.
De BACnet-monitor is een ideaal hulpmiddel om de
mogelijkheden van BACnet ten aanzien van fabrikantonafhankelijke interoperabiliteit ook daadwerkelijk in
de praktijk toe te passen - en daarmee een volgende
stap te zetten op weg naar een zorgeloze en veilige
werking van BACnet GA-systemen.

 De BACnet-monitor is
zonder engineering direct
inzetbaar en dankzij de
intuïtieve bediening
zonder speciale kennis
door het vakpersoneel te
gebruiken.
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Producten: Nieuwe PCD7L79xN-ruimteregelaar voor 'perfect fit'-automatisering

Meer energie-efficiëntie zonder comfortverlies

“Elektroschrauber”

Minder gekwalificeerd personeel, minder CO2-uitstoot en lagere bedrijfskosten.
Wat heeft dit te maken met ruimteregeling? Wat betekent lean in het kader van
ruimteautomatisering? 
Auteur: Bernhard Portner
Planer
Projektleiter

Finanzcontroller

Betreiber

Prozess-Ingenieur


Besparen door verspilling
te voorkomen
Betriebs-/Fertigungsleiter

Schichtführer

Nutzer

De ruimteregelaarfamilies PCD7.L6xx en PCD7.L79xN
Met lean ruimteautomatisering wordt het beheer van
zorgen dankzij de uitstekende netwerkmogelijkheden
gebouwen milieuvriendelijker en rendabeler. Milieuvoor een optimale synergie tussen HVAC, verlichting en
vriendelijker omdat de CO2-uitstoot en het energiegebruik minder wordt. Rendabeler omdat met de dazonwering.
ling van het energiegebruik ook de operationele kosten
12,3
en flexibele lean autoafnemen en voor een eenvoudige
Door de vele parametrisatiemogelijkheden van de
mation minder gekwalificeerd personeel nodig is.
PCD7.L79xN kan het optimum tussen energiebesparing
In principe zijn er twee factoren waarmee de gebouen comfort worden bereikt. Met andere woorden: er
wentechniek het energieverbruik kan beïnvloeden:
wordt én een aanzienlijk lager energiegebruik én meer
 e inrichting van het gebouw: afname van de energie-Prozess-Ingenieur
–D
comfort voor de gebruiker gerealiseerd.
behoefte door efficiënte automatisering en regeling
Eenvoudige inbedrijfstelling
–H
 et beheer van het gebouw: afname van het energieDe nieuwe compacte ruimteregelaars
gebruik als in elke ruimte alleen noodzakelijke energie
PCD7.L79xN zijn geschikt voor standaardwordt verbruikt – mogelijk door bewaking, optimalisatie
toepassingen. Het accent ligt bij een
en communicatie van de systeemcomponenten
Systemintegrator
goede prijs-kwaliteitverhouding ligt, zoals
Potentiële besparing op energiekosten
verwarmings- en koelingsapplicaties met een
Energiebesparing betekent ten aanzien van automaticombinatie van radiatoren, vloerverwarming
sering in de eerste plaats het voorkomen van verspilen koelplafonds.
ling. Koelen of verwarmen met open raam, verlichting
inschakelen bij voldoende daglicht en airconditioning
De in de ruimteregelaar geïntegreerde softwarein ongebruikte ruimtes zijn voorbeelden van energiemodules kunnen worden geparametriseerd via de
verspilling. Als dit met een geschikt automatiseringsin de Saia PCD® automatiseringsstations
Bestehende Piktogramme
geïntegreerde functieblokken (FBoxen).
systeem wordt geëlimineerd, kan het energiegebruik
De parameterinstelling verloopt daardoor
met maar liefst zestig procent worden verlaagd zonder
dat aan comfort en veiligheid van de gebruikte ruimtes
eenvoudig, snel en veilig.
wordt ingeboet.
Omdat dit zonder programmeerkennis kan, is bij
gekwalificeerd
inbedrijfstelling en onderhoud minder
“Elektroschrauber”
Stijging van de productiviteit door ruimtepersoneel nodig.
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automatisering

Bij ruimteautomatisering staat
de gebruiker centraal
Generalunternehmer

Bij ruimteautomatisering staat de gebruiker centraal;
ruimteautomatisering moet de gebruiker maximale
toegevoegde waarde en maximaal comfort bieden. Een
efficiënte regeling van afzonderlijke ruimtes zorgt in
kantoren, klaslokalen, hotelkamers en winkels voor
optimaal comfort en behaaglijkheid. Hierbij kunnen
de gebruikers zelf of de functie van een ruimte als uitgangspunt worden genomen. De belangrijkste parameters die door het automatiseringssysteem worden
geregeld zijn verlichting, temperatuur en
luchtkwaliteit.

SBC ruimteregelsystemen –
toepassing en effect
Een groot potentieel voor energiebesparing
ligt op het gebied van automatiseringsnetwerken en de bijbehorende gebruiksparameters.

Kostenbesparende installatie
en eenvoudige vervanging
Sanitär/Lüftung
De compacte ruimteregelaar wordt rechtstreeks op de wand geïnstalleerd. De bedrading
en installatie zijn heel eenvoudig,
wat extra installatiekosten
uitspaart. Dankzij de
Programmierer
steekbare behuizing (elektronica)
op de basisplaat
11101
01001
is een eenvoudige
vervanging van de
Investor
systemen zonder tijdrovende en foutgevoelige
 Servicevriendelijk
nieuwe bekabeling mogelijk.
dankzij bodemplaat met

steekbare klemmen

Breed scala aan toepassingen

Planer

De applicatieprogramma's voor verschillende installatietypen zijn vooraf in de regelaar gedefinieerd
en kunnen via de configuratie worden geactiveerd.

 Compacte ruimteregelaar PCD7.L79xN
Konsument/Nutzer
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Producten: Nieuwe PCD7L79xN-ruimteregelaar voor 'perfect fit'-automatisering
Vooraf geconfigureerd
In het EEPROM-geheugen van de PCD7.L79xN is bij
levering al een applicatieprogramma voor een installatietype geïntegreerd, dat zonder programmering
'out-of-the-box' (uitpakken, installeren en gebruiken)
kan worden ingezet.

Parametriseerbare applicatieprogramma's
Als de vooraf geïnstalleerde applicatie niet aan de eisen van het project voldoet, kan de applicatiesoftware
voor verschillende installatietypen worden geparametriseerd en geactiveerd via de functieblokken (FBoxen)
in de Saia PG5® engineeringtool. Er zijn zeven applicatieprogramma's voor verschillende installaties beschikbaar, die via parameterinstelling door de integrator kunnen worden geactiveerd. Daarmee kan de toepassing
'basic fit' worden gemaakt.
Om de toestand 'good fit' te
bereiken, kunnen de regelparameters (PI) voor de specifieke
applicatie worden aangepast en
geoptimaliseerd.
Instrumentation/
Automatisation

Autonome functionaliteit ook zonder busaansluiting
Als de applicatieprogramma's in de regelaar eenmaal
zijn ingesteld, is de functie ook zonder communicatie
met de Saia PCD® gewaarborgd. Alle ingestelde parameters blijven ook zonder bedrijfsspanning jarenlang
behouden. De regeling loopt ook bij storing van de
communicatie met het Saia PCD® automatiseringsstation zonder onderbreking verder.
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Directe aansturing van automatiseringsstation
garandeert 'perfect fit'
Mocht de vooraf gedefinieerde applicatie niet toereikend zijn om tot 'perfect fit'-ruimteautomatisering te
komen, dan kunnen de vrije uitgangen in aanvulling op
de autonome functie rechtstreeks via de applicatie van
een overkoepelende Saia PCD® worden aangestuurd.
Het is ook mogelijk om de atonome functies van de
ruimteregelaar volledig uit te schakelen en alle in- en
uitgangen vanuit de centrale Saia PCD® te besturen.

Eenvoudige netwerkverbindingen en comfortabele
engineering met SBC S-Bus


SBC S-Bus

Efficiëntie in de projectuitvoering
De praktische functieblokken (FBoxen) besparen tijd
voor engineering en vereenvoudigen de inbedrijfstelling. Via de communicatie-interface kunnen de configuratiegegevens in één keer naar maximaal 250 regelaars
Bestehende Piktogramme
worden verzonden.
Door de automatische herkenning van de communicatiesnelheid en een intelligente busadressering is men verzekerd van een eenvoudige en
veilige inbedrijfstelling. “Elektroschrauber”

 Efficiëntie door FBoxen
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Technische support: HVAC-applicaties in rekencentra

Saia PCD® in rekencentra
In veel rekencentra heerst onzekerheid door een tekort aan kennis. Terwijl technisch
alles op te lossen is met Saia PCD®. Daarom meer duidelijkheid in dit artikel.
Auteur: Kostas Kafandaris

HVAC-applicaties in rekencentra zorgen voor de nodige
uitdagingen. Wat ze minimaal moeten bieden is betrouwbaarheid, redundantie, beschikbaarheid, tier-eisen enz. Verwarring alom dus. Sommigen proberen
veiligheid te waarborgen door middel van failsafe-veldbussen. Om dan uiteindelijk te moeten constateren dat
de installatie toch niet door de keuring komt. Eigenlijk
gaat het om een aantal eenvoudige regels waarmee rekening moet worden gehouden.

Classificatie rekencentra
Rekencentra worden verdeeld in vier categorieën (tier I
tot tier IV). Tier I is het laagste niveau en betekent niets
anders dan een 'normale' serverruimte in een willekeurig gebouw x, terwijl tier IV-rekencentra aan de hoogste
eisen voor onderhoud en beschikbaarheid voldoen.
Deze classificatie is gebaseerd op het document 'Data
Center Site Infrastructure Tier-Standard: Operational
Sustainability' van het Uptime Institute. Dit instituut, dat
in 1993 werd opgericht in Santa Fe, heeft het voortouw
genomen in de verbetering van betrouwbaarheid en
beschikbaarheid (in het Engels: uptime) in rekencentra.

Impact op de HVAC-applicaties
Tier-classificatie specificeert hoofdzakelijk de beschikbaarheid van een rekencentrum.
Indeling volgens tier-concept
Tier I

Tier II

Redundantie

N

Leveringswegen

1
nee

Onderhoud in
het bedrijf
Single point
of failure

Tier III

Tier IV

N+1

N+1

2x (N+1)

1

1x actief
1x passief

2

nee

ja

ja

meerdere fouten meerdere fouten meerdere fouten

geen + brand

Fouttolerantie

geen

geen

ja

ja

Meerdere
brandsecties

niet vereist

niet vereist

vereist

vereist

220-320 W/m2

430-540 W/m2

1070–1620 W/m2

>1620 W/m2

Koelingsvermogen
Analysetijdvak

1 jaar

2 jaar

5 jaar

5 jaar

Beperkt bedrijf
(onderhoud)

2 downtimes
in 12 uur

3 downtimes
in 12 uur

0

0

Downtime

1,2 uitvallen
in 4 uur

2 uitvallen
in 4 uur

2 uitvallen
in 4 uur

1 uitval
in 4 uur

28,8 h

22,0 h

1,6 h

0,6 h

99,671 %

99,749%

99,982 %

99,991 %

Jaarlijkse
IT-downtime
Beschikbaarheid

Deze tabel is een uittreksel uit de tier-classificaties en is niet volledig. Tabel volgens Uptime Institute

 
Classificatie volgens tier-concept
Bron: http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Matrix_
Ausfallzeit_RZ_V5_0.pdf
Duitse branchevereniging voor informatietechnologie,
telecommunicatie en nieuwe media


Bron:
http://uptimeinstitute.com
Uittreksel uit PDF:
'Data Center Site
Infrastructure Tier-Standard:
Operational Sustainability'
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De criteria voor deze indeling zijn zeer divers en bevatten niet alleen de technische vereisten voor de apparatuur, maar ook het gebouw zelf en het personeel. Zo
wordt bij tier III-rekencentra verlangd dat er 24 × 7 uur
een servicemedewerker in het rekencentrum aanwezig
is. Voor een tier II-classificatie volstaat een normale (fabrikant-)ondersteuning, ofwel een dienst die vijf dagen
per week beschikbaar is. En in een tier I-rekencentrum
worden zelfs koffiekopjes en magnetrons voor het personeel genoemd!
Controls News 13

Wat niet wordt vermeld, is hoe een HVAC-applicatie
moet worden ontworpen en geïmplementeerd. Het is
wel duidelijk dat met beschikbaarheden tussen
99,671 % (tier I) en 99,991 % (tier IV) hogere eisen aan
de HVAC-infrastructuur worden gesteld. Het is daarom belangrijk dat automatiseringsstations niet alleen
aan PLC-hardwarestandaard IEC 61131-2 voldoen,
maar ook aan extra eisen, zoals normen die in de
scheepsbouw van toepassing zijn. Dat schept een
goede basis om aan de vereiste criteria, met name die
voor tier III en tier IV, te voldoen.

Technische support: HVAC-applicaties in rekencentra
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Volgens een enquête van het onlinevakblad 'Data Center Knowledge' is Data
Center Infrastructure Management het
snelst groeiende interessegebied van
beheerders van 'Enterprise Class'-rekencentra (bron: http://www.inside-it.ch/
articles/26554). Deze centra willen het
beheer van gebouwinfrastructuur en IT
integreren. Dat maakt een efficiënte exploitatie mogelijk. In de praktijk moeten
daarom besturingen de meest uiteenlopende interfaces, bussen en protocollen
ondersteunen. Ze moeten met alle veldcomponenten en aggregaten communiceren, maar deze ook 'IT-matig' kunnen
bewerken en doorsturen. De IT-afdeling
wil immers een transparant systeem, zodat te zien is welke eenheden welke status
hebben. Tegelijk wil het zo min mogelijk
te maken hebben met gebouwenbeheertechniek. Om echter deze groep te bereiken, moet men wel hun taal spreken. Dat
kan door bijvoorbeeld het SNMP-protocol
door te geven, dat wijdverspreid is in ITbeheer, of het FTP-protocol, waarmee
gegevens direct in Excel-compatibele
bestanden worden binnengehaald. Een
Saia PCD® ondersteunt dat alllemaal.
Energie-efficiëntie is een hot item, zeker
in rekencentra. Maatregelen om efficiënter met energie om te gaan kunnen een
wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen kosten. Met een Saia PCD®
of S-Energy Manager in combinatie met
energiemeters en communicatie-interfaces kunnen beheerders verbruiksgegevens heel eenvoudig registreren, opslaan
en doorsturen. Zo kunnen zij onregelmatigheden of pieken herkennen en doen
wat nodig is om het systeem te optimaliseren.

IT component
IT-Komponente

CACU
KG
ULKG

Ook al staan in bovengenoemde specificatie en de planningshulp van BITKOM
(Duitse branchevereniging voor informatietechnologie, telecommunicatie en
nieuwe media) geen details over redundantie, fouttolerantie, enz. van een HVACtoepassing, geldt in de praktijk het
volgende:vanaf tier II is CPU (PLC)- redundantie vereist, vanaf tier III moet ook het
I/O-niveau en de rest van de schakelkastinfrastructuur redundant zijn. De redundantie-eis vanaf tier III houdt in dat er
twee identieke schakelkasten moeten
worden gebruikt. De Saia PCD® van beide
schakelkasten hebben identieke programmatuur en moeten bij gegevensuitwisseling worden gesynchroniseerd. Als
een van de twee schakelkasten uitvalt of
uitgeschakeld wordt wegens onderhoudswerkzaamheden, neemt de tweede
kast de besturing over. Zo is het rekencentrum van EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological
Satellites) onder dc-ce RZ-begeleiding gepland; TOBOL Control GmbH in Darmstadt is inmiddels met de bouw gestart.
Het is belangrijk dat de gegevensuitwisseling zelf ook redundant is. Dat kan onder meer worden bereikt door het dataverkeer via ethernet en RS-485 te laten
lopen. Voor de tier II-classificatie is het voldoende als alleen de CPU's redundant
zijn; er kan met een I/O-niveau worden
gewerkt. Dat wordt mogelijk als de I/O's
via een aparte Saia PCD® of Smart-RIO
PCD3.T6xx worden aangesloten. Door de
vrije programmeerbaarheid en de communicatiemogelijkheden kan de automatiseringstechniek tot op het I/O-niveau
naadloos in de IT-infrastructuur worden
geïntegreerd.
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Realisatie

125

ITIT-Komponente
component

IT-Raum
IT room

MSHV
MVMD

MSHV
MVMD

G

G
NSHV
LVMD

Kühlcoolingturm
tower

USV
UPS
Kältechiller
maschine

G

NSHV
LVMD
USV
UPS

STS
STS

UV
SD

USV
UPS

UV
SD

Kühlcoolingturm
tower

USV
UPS
Kältechiller
maschine

UV
SD

Samenvatting
Rekencentra stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid
van een applicatie. Maar ze komen niet van een andere planeet. Saia PCD®
beschikt over de benodigde technologie. Betrouwbare hardware, vrije programmeerbaarheid en ondersteuning van IT-protocollen. Dat heeft een
Saia PCD® allemaal standaard aan boord. Energieregistratie en -monitoring horen daar gewoon bij. 'Meervoudig redundante' en 'failsafe' techniek kan dat
nooit bieden, omdat een dergelijk systeem alleen afgesloten van de buitenwereld kan functioneren. Zie voor meer informatie over energiemonitoring en
optimalisatie in rekencentra het referentieverslag op pagina 48.
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IT IT-Raum
room

ULKG
ULKG
CACU
CACU

ULKG
ULKG
CACU
CACU
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 B
etrouwbare rekencentra
Bron: http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_
Planungshilfe_Betriebsicheres__Rechenzentrum_2011.pdf
Duitse branchevereniging voor informatietechnologie,
telecommunicatie en nieuwe media
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Technische support: Nieuw opleidingscentrum in de fabriek

SBC opleidingscentrum
Gebouwenautomatisering praktisch, concreet
en begrijpelijk
Het nieuwe opleidingscentrum in Murten is een omgeving waarin cursisten op eenvoudige en praktijkgerichte manier leren werken met HVAC-techniek, ruimteautomatisering en energiebeheer.
Auteur: René Zuch

weinig mogelijk met complexe formules gewerkt.
We maken techniek tastbaar en daarmee begrijpelijk.
Daardoor kunnen cursisten direct na hun opleiding
al hun eerste projecten uitvoeren.
In het centrum is plaats voor maximaal twaalf deelnemers op zes werkplekken. Dus kleine groepen met
veel aandacht voor individuele cursisten.
De volgende pagina's geven een indruk van het
scholingsconcept en de technologie die in het opleidingscentrum wordt gebruikt.
De opleiding is modulair opgebouwd, zodat afhankelijk van de vooropleiding ook afzonderlijke modules gevolgd kunnen worden gemaakt.

Opleidingsmodule HVAC-techniek

 K
 ijkje in het nieuwe
opleidingscentrum

In de nieuwe opleidingsruimte is een groot aantal
gangbare technische componenten geïnstalleerd,
zodat theorie en praktijk hand in hand gaan en de
cursisten al tijdens hun opleiding kennismaken met
wat ze in de praktijk zullen tegenkomen.
Het opleidingscentrum richt zich op drie verschillende doelgroepen. Voor beheerders gaat het erom
de installaties te kunnen bedienen en onderhouden.
Onderhoudspersoneel moet kleine wijzigingen in
programma's of parameters kunnen aanbrengen.

Nieuwe medewerkers in de HVAC-techniek kunnen
aan de slag met nieuw cursusmateriaal. Een belangrijk onderdeel is de HVAC-apparatuur waarmee het
geleerde meteen in praktijk wordt gebracht.
Aan het begin van de opleiding werken de cursisten
aan hun theoretische basiskennis. Zo leren ze symbolen, regelschema's en functielijsten lezen zoals die
in de meet- en regeltechniek voortdurend gebruikt
worden.

Nieuwe medewerkers van systeemintegratoren kunnen praktijkgericht leren hoe ze hun applicatie met
SBC software kunnen bouwen. Maar ook ervaren systeemintegratoren kunnen nog bijleren om efficiënter te kunnen programmeren.
We hebben het opleidingscentrum zo ingericht
dat aan alle verschillende behoeften tegemoet kan
worden gekomen. De theorie wordt aanschouwelijk
gemaakt met voorbeelden en er wordt bewust zo

 Docent legt een regelschema uit

 SBC
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Technische support: Nieuw opleidingscentrum in de fabriek
Spelenderwijs grondbeginselen leren
Een volgende stap: de basisprincipes van de regeltechniek. Dat houdt onder meer het volgende in:
– grondbeginselen van de meet- en regeltechniek
– gedrag van processen herkennen
– regelbaarheid van processen beoordelen
– PID-regelaars begrijpen en inregelen
– basisregelstrategieën correct implementeren

x

Proces
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Ingebouwde flowindicators visualiseren de hydrauliek van het systeem. Daardoor is goed te zien hoe
het water naar behoefte via de driewegklep wordt
gemengd.

y

Regelaar
Actuator

Regelmechanisme

Vergelijkingsmechanisme

Meetapparaat

Normwaarde W

In het praktijkgedeelte van de opleiding werken alle
cursisten met de door SBC ontwikkelde mini-HVACinstallatie. Elke werkplek beschikt over een dergelijke
installatie.

Met dit model verwerven de cursisten basiskennis
van de te regelen processen. De deelnemers werken
in groepen en proberen verschillende regelinstellingen uit. De resultaten worden gezamenlijk besproken.
Na afloop van de cursus kunnen de cursisten historische trendgegevens interpreteren, processen begrijpen en de juiste parameters voor een stabiele regeling vinden.
Als dit deel van de opleiding is voltooid, is het tijd om
met een echt ventilatiesysteem aan de slag te gaan.

 Een van de vele mini-HVAC-installaties die in de opleiding
worden gebruikt

Deze apparaten simuleren een ruimte met een ventilatiesysteem. Ze bestaan u
 it een ruimte van plexiglas,
waarin de warmtelast wordt gesimuleerd door
lampen.
Deze ruimte wordt via een recirculatie-installatie
geconditioneerd. In dit recirculatiesysteem zit een
warmtewisselaar. De warmtewisselaar wordt van
koud water voorzien via een driewegklep en een
pomp.

 Saia PCD® Webpanel
met installatieschema van
een mini-HVAC-opleidingseenheid

Op echte installaties leren omgaan met meeten regelinstallaties met Saia PCD®
Ook hier begint de cursist met enkele basisprincipes. De cursist leert over de opbouw en werking van
HVAC-installaties de volgende onderdelen:
–b
 asisprincipes ventilatietechniek
– opbouw en componenten van ventilatiesysteem
en besturing en regeling met SBC systemen
– r egelstrategieën voor ventilatiesystemen
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Technische support: Nieuw opleidingscentrum in de fabriek
In deze cursus werken we met een ventilatiesysteem
dat speciaal voor het nieuwe opleidingscentrum ontworpen is.
De klimaatinstallatie verzorgt de regeling in de cursusruimte en twee kleinere zijruimtes. Voor een van de zijruimtes is een Belimo MP-bus-volumestroomregelaar
geplaatst.
In alle ruimtes worden temperatuur en CO2 gemeten
om de installatie via frequentie-omvormers energiegeoptimaliseerd te besturen.
Een aantal sensoren is uitgerust met EnOcean-radiotechnologie, zodat we deze methode ook kunnen laten
zien.
Het ventilatiesysteem verwerkt de lucht via een geïntegreerde koelmachine, een verhitter en een roterende
warmtewisselaar (zie afbeelding).

De installatie wordt bestuurd vanuit een in de cursusruimte geplaatste schakelkast met een PCD3.M5560.
De visualisatie loopt over een 15" Intel-Atom-XP-panel,
waardoor zowel MB-browser-visualisatie als Saia Visi.
Plus aan bod komen.

 S
chakelkast ventilatiesysteem opleiding
(POM Gold-gecertificeerd)

Het stroomverbruik wordt via Saia PCD® S-Bus energiemeters geregistreerd en het warmteverbruik via een Mbus-warmtemeter.
De Saia PCD® regelt de verlichting van de ruimte via
KNX / EIB. Op het dak staat een weerstation voor de actuele weergegevens. Deze gegegvens worden via Modbus binnengehaald.
Ter afsluiting van de opleiding mogen de deelnemers
de installatie met PG5 programmeren en vervolgens in
bedrijf nemen.
Zo leren de cursisten alle facetten kennen van het werk
waar ze in de toekomst dagelijks mee te maken zullen
krijgen.
Vanaf 2012 is het nieuwe opleidingscentrum onderdeel
van het officiële studieprogramma. Het cursusaanbod
vindt u op www.sbc-support.com

 
Schema
ventilatiesysteem
opleiding

 
Ventilatiesysteem
opleiding

 SBC
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Efficiënte programmeermethoden
Om projecten efficiënt te kunnen uitvoeren, is het goed om bepaalde elementen van
het programma systematisch te hergebruiken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld
zien we hoe dat met verschillende methoden wordt gedaan.
Auteur: Christian Durrer

Bedrijfsgegevens CEBU
Energiebeheer
Installatiebewaking
Analyse verbruiksgegevens
Vergelijkende statistieken

LAN

SQL-server van de stad Zürich (OIZ)
CEBU-importtool haalt csv-bestanden op

Züri-Netz (OIZ)

LAN
WEB-map (OIZ)

MRB-besturingssysteem

IMMO
BOX

Energymeter
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Energymeter

Energymeter

LAN

Wireless
router
LAN

LAN

MRB-besturingssysteem

LAN

MRB-besturingssysteem

Wireless
router

LAN
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M-bus-converter
Energiymeter

Energymeter

Energymeter

Energymeter

Energymeter

Energymeter

Energymeter

Energymeter

Energymeter

Energymeter
Energymeter

Energymeter

Energymeter
Energymeter
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Energymeter

Energymeter
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Variant 1

Variant 2

Project 'Immo-Box' van Viscom Engineering AG
(zie ook pagina 60)

Variant 3

Variant 4

Variant 5

In het PG5-project vallen de volgende zaken op:
 Het PG5-project bevat diverse programmabestanden

 I
mmo-Box:
Verschillende mogelijkheden om energiemetergegevens naar de
bedrijfsdatabase CEBU
te verzenden

In dit project worden energiegegevens van 200 gebouwen centraal geregistreerd. Zelfs deze korte beschrijving wijst er al op dat de programmastructuur uniform
moet zijn. Als we het project in detail bekijken, wordt al
snel duidelijk dat niet alleen de gegevensregistratie,
maar het hele programma van een locatie voor een uniform systeem is gemaakt.
Als er in de toekomst nog meer stations worden ingezet, moet de uniforme structuur van het programma
behouden blijven. De functies zijn met PG5 1.4 getest
en vrijgegeven. Er is dus niet met de laatste versie van
PG5 gewerkt.

 Herbruikbare modules zijn geïntegreerd als IL-bestanden.
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Technische support: Lean engineering met Saia PG5®
 Een groot aantal bestanden is in IL geschreven en
deze bevatten voornamelijk FB's en PB's

 I
L-blokken zijn één keer geprogrammeerd en worden nu
meerdere keren opgeroepen.

D
 e symbolen worden niet in PG5 gegenereerd,
maar vanuit Excel geïmporteerd
 Hoewel IL-bestanden vaak worden gebruikt, zie je
ook wel FUPLA en S-WebEditor.
 Het project is geprogrammeerd in PG5 1.4
 De map 'doc' bevat het bestand
FTPCONFIG.TXT:

Bedrijfsstandaard
Waarom het er op het eerste gezicht ingewikkeld uitziet heeft een verklaring. De projectleider zal duidelijk
maken hoe de afzonderlijke punten een voor een leiden
tot een efficiënte uitvoering van het project:
 Voor steeds terugkerende functies worden al jaren
bijbehorende programmablokken (FB's en PB's) gegenereerd, die keer op keer kunnen worden hergebruikt. Deze blokken worden één keer gegenereerd
en uitvoerig getest en kunnen dan in alle projecten
opnieuw worden gebruikt (net als FBoxen). Voor dit
project is een nieuw blok gemaakt, dat verantwoordelijk is voor het cyclisch wegschrijven van energiedata naar bestanden in het flashgeheugen van de
Saia PCD®.
 De FB's en PB's zijn zo gestructureerd dat de benodigde programmablokken via de relevante oproepen
voor specifieke doeleinden kunnen worden verwerkt.

 H
et oproepen van functies

 C
onfiguratie van de
FTP-server direct in het
project opgeslagen

 SBC

De gegevens worden lokaal naar een bestands
systeem geschreven en vervolgens via de geïntegreerde FTP-server in bestanden uitgelezen.
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Opmerkelijk bij het gebruik van PB's en FB's is dat de
symbolen naast PG5 ook via een externe tool kunnen
worden voorbereid, om dan vanuit Excel in PG5 te
worden geïmporteerd. Op die manier kan men nog
efficiënter programmeren.
 Als een functie nog niet beschikbaar is, maar wel in
de vorm van FUPLA-FBoxen bestaat, kunnen deze
zonder meer in de bestaande structuur worden
opgenomen. Zo is de M-bus-aansluiting voor de
energiemeting in dit project bijvoorbeeld tot tachtig
M-bus-apparaten per Saia PCD® gerealiseerd.
 Voor de lokale bediening wordt een S-WebEditorproject ingezet.
 De configuratie van de FTP-server van de Saia PCD®
wordt via het FTPCONFIG.TXT-bestand uitgevoerd.
Dit voorkomt dat er toegang wordt verkregen via het
standaardwachtwoord 'rootpassword' en dat de FTPverbindingen kunnen 'uitvallen'.

Technische support: Lean engineering met Saia PG5®
Met PG5 2.0 zou dit rechtstreeks in de DeviceConfigurator kunnen worden ingesteld, maar aangezien het project al in 2008 is gestart, was deze versie
van PG5 nog niet beschikbaar.
Deze punten zien er op het eerste gezicht misschien
wat vreemd uit, zeker als men normaal gesproken
met de DDC-Suite programmeert. Maar als men bedenkt dat alle medewerkers van dit bedrijf vertrouwd
zijn met de methodiek en toewijzing van symboolnamen, wordt duidelijk dat deze bedrijfsinterne standaard de structuur van de gerealiseerde projecten
uniform maakt, waardoor ook de inwerktijd in een
project wordt gereduceerd. Zo raken medewerkers
sneller thuis in een project dat ze niet zelf hebben
opgezet.

Herbruikbare programmaonderdelen
Zoals uit bovenstaande toepassing blijkt, is het bij
het maken van programma's van belang terugkerende functies te standaardiseren. Dit om te voorkomen
dat ze meerdere keren moeten worden ontwikkeld
en getest.
In het project in kwestie worden de volgende
methoden voor hergebruik van functies toegepast:
 Integratie van standaardfuncties via IL FB's en PB's
 Hergebruik van reeds geprogrammeerde FUPLApagina's door import van *.fxp-bestanden
 Hergebruik van standaardfuncties van een
project door toepassing van sjabloonproject
 Genereren van symboolstructuur met externe
tool, waarbij de symbooldefinities via Excel in PG5
worden geïmporteerd
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Zoals u ziet, biedt PG5 verschillende manieren om functie-eenheden te creëren en deze opnieuw
te gebruiken in toekomstige projecten. Afhankelijk van het doel
van de ontwikkelaar en het project, is er geen standaard 'way to
go', maar een breed scala aan geschikte methoden. Recente ontwikkelingen laten zien dat men
steeds vaker de voorkeur geeft
aan een gecombineerd gebruik
van verschillende editors, tools en
interfaces. Dat maakt het des te
belangrijker om van tevoren goed
over de voordelen en mogelijke
beperkingen na te denken.

Kant-en-klare sjablonen
De eenvoudigste manier om een
dergelijke methode toe te passen, is het gebruik van
de sjabloonprojecten van de DDC-Suite. Deze zijn
kant-en-klaar beschikbaar via www.sbc-support.
com. Ze kunnen natuurlijk ook naar wens worden gecombineerd. Zo is vooral de exportfunctionaliteit
van bestaande FUPLA-pagina's een interessante manier om programmaonderdelen in het hele bedrijf
voor hergebruik beschikbaar te maken. Om het werken met sjablonen (templates) in de FUPLA-editor
nog eenvoudiger te maken, gaan we de FUPLA-exportfunctionaliteit nog verder verbeteren.

 E
envoudig eigen FUPLAsjablonen maken

Vergelijkingstabel voor hergebruik programmaonderdelen
Onderstaande tabel toont de verschillende methoden waarmee terugkerende functies uniform als bouwstenen
beschikbaar worden. In vergelijking met het hier besproken project, hoeven er alleen nog
maar eigen FBoxen te worden toegevoegd, waarbij de programmafuncties natuurlijk ook weer kunnen worden
hergebruikt.
Sjabloonprojecten

Sjabloon-FUPLA-pagina's
(*.fxp)

FBoxen uit FUPLA-pagina's
(standaardlicentie)

FBoxen met IL geprogrammeerd
(uitgebreide licentie)

FB's en PB's in
IL geprogrammeerd

 Intuïtief te begrijpen
 Alle sjablonen
(incl. bijv. S-Web Editor)
direct in hetzelfde project

 Eenvoudig te maken
 Intuïtief te begrijpen
 Symboolnamen kunnen
bij de import worden
aangepast

B
 ibliotheekbeheer
zoals bij Saia PG5® FBoxen
 Helpfunctie aanwezig

 Bibliotheekbeheer zoals bij Saia PG5®
FBoxen
 Helpfunctie aanwezig
 Functieomvang kan zeer
uitgebreid zijn

 Functies zijn net als FBoxen
relatief eenvoudig te
maken

 Eenvoudig te maken
 Sjabloonprojecten kunnen
bedrijfsbreed worden
verdeeld

 Afzonderlijke functies
kunnen eenvoudig worden
hergebruikt

 nowhow kan doelgericht worden
 Relatief eenvoudig te maken  K
verdeeld en gelicentieerd (interne functies
 FBoxen kunnen bedrijfsFBox niet zichtbaar voor buitenstaanders)
breed worden verdeeld
en gelicentieerd (interne
 F unctie van de FBox kan later worden
functies FBox niet zichtbaar
gewijzigd (incl. versiebeheer)
voor buitenstaanders)

 Kan als voorloper worden
gebruikt voor de ontwikkeling van een FBox
 Functie van de FB's/PB's
kan later worden gewijzigd

 Bestandsgrootte van de
sjablonen kan zeer groot
worden

 (nog) geen bibliotheekbeheer in PG5
(in ontwikkeling)
 Extra bestanden
(zoals grafieken) niet in
sjablonen opgenomen

 FBox-namen kunnen niet
worden gebruikt

 Versiebeheer niet automatisch geïntegreerd

 Vereist specialistische kennis van de FBoxontwikkelaar
O
 ntwikkel- en testkosten per FBox zijn
relatief hoog

 Functies van de FBoxen
kunnen later niet worden
gewijzigd

 FB-parameters kunnen
niet met FUPLA worden
doorgegeven
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Technische support: Direct en altijd antwoord

FAQ Manager op www.sbc-support.com
Al intensief gebruikt, maar nog niet bij iedereen bekend. Daarom hier een korte
beschrijving van het belang en het gebruik van de FAQ Manager van SBC. 

Auteur: Christian Durrer

Zoals de naam 'FAQ' (Frequently Asked Questions) al
aangeeft, kunt u op dit platform 24/7 zoeken naar antwoorden op vragen die herhaaldelijk aan onze supportafdeling worden gesteld. Uit ervaring weten we dat
een groot aantal supportaanvragen via deze dienst efficiënt en snel kan worden beantwoord. Met de FAQ Manager kunt u efficiënter naar oplossingen zoeken.
www.sbc-support.com/faq/

Hoe kan ik efficiënt zoeken?

Automatisch geïnformeerd

Het handigst is om op te geven dat u de nieuwsbrief
elke week wilt ontvangen. Dan krijgt u een wekelijkse n
update van gemiddeld drie tot vier FAQ's, die u via een
directe koppeling kunt openen.

Het is goed om te weten hoe u uit het wekelijks
groeiende aantal van ruim 1300 FAQ's de meest
relevante kunt vinden. Het handigst is dan om uw zoekopdracht te beperken tot bepaalde mappen:
1. Klik op de map met het meest relevante product
(hier 'PCD3')
2. Voer uw zoekterm(en) in (bijv. 'firmware difference')
3. Beperk uw zoekopdracht met 'Mxxx
and sub-folders' tot PCD3-producten


Zoekopdracht beperken
tot een map in de FAQ
Manager

In aanvulling op uw eigen zoekopdrachten, kunt u zich
ook via onze nieuwsbrief laten informeren over de laatste wijzigingen en nieuwste FAQ's. Nadat u zich eenmalig met uw e-mailadres hebt aangemeld, ontvangt u
om de zoveel tijd (dat stelt u zelf in) een e-mail met de
meest recente wijzigingen in de FAQ's.

Een kleine selectie van actuele FAQ's
 How does the 'Backup user program to file
system' on PCD3 and PCD2.M5 work?
FAQ #101622
Deze FAQ is interessant omdat met de nieuwe firmware
1.16.27 en hoger ook media-inhoud (register, counter,
flags) is opgenomen in de back-up.

 
Deel van FAQ 101622 over de back-up van het programma
op de Saia PCD®

 SBC

Controls News 13

Technische support: Direct en altijd antwoord

133

 Can I automatically be informed
if the support site is updated?
FAQ #101695
Ons wordt herhaaldelijk gevraagd of het mogelijk is om
automatisch op de hoogte te worden gehouden van
updates van de supportpagina. Via de nieuwe RSS-feed
is dat nu inderdaad mogelijk.

 When should I use the new 'Alarming 2' feature in
Fupla and WebEditor?
FAQ #101690
Aan de hand van deze FAQ kunt u bepalen wanneer het
zin heeft om met de nieuwe 'Alarming 2' van de S-WebEditor 5.15.02 te werken.

Getting Started-updates
Om de programmering of configuratie van een nieuw
product te vergemakkelijken, stellen we regelmatig
voorbeeldprojecten beschikbaar, inclusief beschrijving.
Ook in deze voorbeelden vindt u antwoorden op veelgestelde vragen, waardoor u sneller met de nieuwe
technologie uit de voeten kunt.
Hieronder een kleine lijst met de meest recente
'Getting Started'-voorbeelden uit het gedeelte 'General
Information'  'Getting Started' van de pagina www.
sbc-support.com
 Getting started with M-Bus modules PCD2/3.F27x(0)
 Getting started with the Smart Ethernet RIO
PCD3.T665|T666
 Getting started with PCD7.L60x and PCD78.L79xN
single room controllers

 R
SS-feed in de werkbalk van
Internet Explorer

General Information
Certificates /Quality 



Document Index 



Getting Started 



 G
etting
Started-menu
op www.sbcsupport.com

 Introduction
		 Program examples
		 PG5 2.0
			

General

			

Web and HMI

			

Communication

 PG5 1.4
Services
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Lean effect voor de klantlogistiek

'Lean Logistics' bij Saia Burgess Controls
Hoge prestatie en betrouwbaarheid bij levering
aan onze klanten
De grootschalige invoering van lean processen binnen onze productie heeft de afgelopen twee jaar tot veel positieve resultaten geleid. De volgende stap in deze richting –
die ook in het voordeel van onze klanten is – is de implementatie van het lean principe
in de commerciële klantenservice en logistiek.


Kanban-magazijn in Murten 

Auteur: Patrick Marti

Lean in de klantenservice
Lean in de logistiek is het systematisch elimineren van
processen die niets bijdragen aan de leveringsservice.
Voorbeelden zijn interne magazijnbewegingen of transport via verschillende service- en transportdiensten.
Wij willen de beste en meest veilige keuze voor onze
klanten zijn; niet alleen wat technologie, innovatie en
betrouwbaarheid van onze producten betreft, maar ook
ten aanzien van beschikbaarheid en planbaarheid. Dan
kunnen onze klanten hun resources op hun kernactiviteiten richten om groei en bedrijfsimago te versterken.

Leveringsprestatie en -betrouwbaarheid

Kanban-kaart in Murten 

Kanban-magazijn in Murten 

Een snelle en betrouwbare levering van kleine bestellingen is van groot belang voor systeemintegratoren. Er
zijn twee factoren die dit aantonen. De leverprestatie
wordt gedefinieerd als het vermogen om binnen een
bepaalde tijd, bijvoorbeeld 48 uur, te leveren. De leverbetrouwbaarheid is het vermogen om aan de eerste
levertermijn te voldoen. Als beide punten kloppen, is
de service snel en planbaar.
In de afgelopen twee jaar hebben we onze directe leveringen van Murten aan onze klanten met ruim 50 %
verhoogd. Tegelijkertijd hebben we twee magazijnen
opgeheven en een constant hoog serviceniveau behouden. Alle bestellingen van onze klanten in Oostenrijk,
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland
worden verzonden vanuit onze twee locaties, Murten
(CH) en Neu-Isenburg (DE). De directe leveringsservice
is ook beschikbaar voor resellers in landen die zich op
de verkoop richten en zo min mogelijk eigen voorraden
willen, zoals in België.

Alleen een solide en betrouwbare service bevordert het vertrouwen van onze
buitendienstmedewerkers en
klanten
Onze meest recente cijfers laten een leverbetrouwbaarheid
van 97% zien ten opzichte van de
eerstbevestigde leverdatum in
voor ons belangrijke landen, zoals
Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Op dit moment verlaat 75 %
van de door onze systeemintegra-
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toren bestelde producten ons magazijn binnen 48 uur
na ontvangst van de bestelling, ongeacht het type en
de hoeveelheid, en 90 % van de bestelde producten verlaat het magazijn binnen vijf dagen. Lean betekent niet
per se onmiddellijke kostenbesparingen. We hebben de
werkbelasting in onze centrale magazijnen verhoogd
en wikkelen grotere aantallen kleinere en duurdere
zendingen vanuit deze locaties af. Dit wordt echter door
het schrappen van lokale afhandeling en het opheffen
van de lokale magazijnvoorraad zowel commercieel
als financieel meer dan gecompenseerd. Het resultaat
is een drastische vermindering van de stappen tussen
ontvangst van de bestelling en levering aan de klant en
een grotere betrouwbaarheid van de processen.

Lean houdt nooit op
Lean vraagt om voortdurende bewaking van de voortgang. Wij beginnen al met de volgende stap en willen
de werkbelasting in de fabriek compenseren door het
beheer van de opslag van eindproducten over te dragen aan de productie. De besparingen zitten niet in de
eindproducten, maar in de directe voordelen die voortvloeien uit beter gestroomlijnde productieprocessen.
Een andere maatregel is vooral gericht op transportovereenkomsten met de best mogelijke service, inclusief
EU-douane-inklaring en snel en transparant vervoer tegen de juiste prijs. Zo ziet u: lean houdt nooit op.

Delivery Performance to SI in Germany for Saia PCD® and HMI
100 %
90 %
80 %

Saia PCD® + HMI
Delivery Performance to SI
Germany Q2/FY09– Q2/F12
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80 % delivered within 2 days
91 % delivered within 5 days
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 L
everingsprestatie in Duitsland: constant serviceniveau
met dezelfde magazijnvoorraden en 25% meer bestellingen

Jaarverslag voor onze stakeholders
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Jaarverslag
van de Director of Finance & Administration
Evenals voorgaande jaren was ook 2011 een goed jaar voor ons bedrijf. De continue,
gestage groei van de afgelopen jaren kon worden voortgezet. Onze technologieportfolio en marktgerichtheid zijn zo sterk dat we zelfs in moeilijke jaren nauwelijks te
maken kregen met omzetdalingen. Bovendien wisten we in alle markten een marktaandeel te winnen.
Auteur: Adrian Spicher

Dankzij de uitbreiding van onze afdeling softwareontwikkeling kon de afhankelijkheid van derden worden gereduceerd. Tegelijkertijd is ook het innovatieve
vermogen aanzienlijk gestegen. Producten die in de
afgelopen twee jaar zijn gelanceerd, zoals innovatieve
energiemeters en functionele web-HMI's, zijn zeer goed
ontvangen en zorgen voor duurzame groei.
Door consequente toepassing van 'lean' principes, zoals
het uniformeren van de productie, het elimineren van
MUDA (verspilling) en het invoeren van cyclustijden,
is de productie in Murten (Zwitserland) slanker en efficiënter geworden. De productiemedewerkers nemen
een centrale positie in, niet alleen door mee te beslissen over werkmethodes en inrichting van de werkomgeving, maar ook door bereid te zijn vraagtekens te
zetten bij oude gewoontes. De negatieve effecten van
de sterke Zwitserse franc werden zodoende ruim gecompenseerd. 'Lean' houdt niet op bij de productie en
zal ook andere gebieden gaan 'infecteren'. Nieuwe lean
projecten in ontwikkeling, verkoop en administratie
zullen de toekomst van onze vestiging in Murten nog
jarenlang zekerstellen.
Met de introductie van 'one-piece-flow' in de productie
is tijdelijke opslag geëlimineerd. Het kapitaal dat vastzit
in voorraden kon worden teruggebracht van 18% van
de omzet naar slechts 14,5 %. De leveringsprestatie is in
die tijd zelfs nog verbeterd en de productie per hoofd
kon worden verhoogd.
Doordat ontwikkeling en productie dicht bij elkaar
zitten, kunnen wijzigingen of verbeteringen snel worden ingevoerd en geïmplementeerd.

[Eenheden]

[%]

September 2009

September 2010

Voorraadwaarden in Murten
(Zwitserland)

Gerichte investeringen in bedrijfsmiddelen en infrastructuur met goed opgeleide, verantwoordelijke
medewerkers garanderen een goede kwaliteit. Saia
Burgess Controls heeft de juiste uitgangspositie om
nog sterker te groeien. Ons gemotiveerde en betrokken personeel, een goede mix van jonge en ervaren medewerkers, streeft voortdurend naar een
verdere groei van de omzet. De sterke financiële basis van onze eigenaar stelt ons bovendien in staat
om in productiemiddelen, personeel en infrastructuur te investeren. Controls zal in de komende jaren
een omzet van meer dan 100 miljoen USD realiseren
zonder grote risico's te hoeven nemen. Alle stakeholders zullen van deze groei profiteren en delen in dit
succes, waarop we bijzonder trots zijn.

Hoofdvestiging
 
Saia Burgess Controls,
Murten /Zwitserland
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September 2011
% van de omzet

 
Magazijnontwikkeling absoluut en in % van de omzet.
Een efficiënter gebruik van kapitaalbronnen.
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Omzetontwikkeling Controls. De grote economische crisis van
2008/2009 had op ons geen vat – dankzij innovatie.
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