
Digitalisering

Faalkansen in 
productie elimineren



Ongeplande stilstand voorkomen

Reactief

Onderhoud wordt alleen 
uitgevoerd als een machine 
kapot gaat of als er 
anomalieën optreden...

Preventief

Cyclische geplande 
onderhoudsmaatregelen na 
een vast tijdsinterval

Conditie
monitoring

Voortdurende bewaking van 
de status van de machine of 
het systeem.

Uitvoering van 
onderhoudsmaatregelen op 
basis van het werkelijke 
gebruik en het optreden van 
kritische meetwaarden

Voorspellend

Toepassing van wiskundige 
analysemethoden op 
operationele en 
bedrijfsprocesgegevens voor 
het inschatten en voorspellen 
van toekomstige 
onderhoudsmaatregelen.

Risico gebaseerd

Risicoclassificatie van de activa

Hoog risico -> Preventief

Laag risico -> Reactief

Permanente PDCA-cyclus



Waarom conditie monitoring – voorspellen?
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• Just-In-Time onderhoud

• Voorkomen uitval assets

• Snelle diagnose op oorzaak uitval

• Reductie onderhoudskosten

• Veiliger

Voordelen conditie monitoring - voorspellen



Monitoring (additionele) proceswaardes

• Vibraties

• Stroming

• Temperatuur

• Druk



Aanvullend op bestaande architectuur

• Project Zeelandbrug

• Provincie Zeeland i.s.m. 
WorldclassMaintenance

• Doel:
• Sober en doelmatig onderhoud

• Voorbeeld beheerplan andere
assets



Omgeving



Omgeving



Aanvullend op bestaande architectuur

Bestaande configuratie

IO-Link Master 

AL1900 ProfiNet

Verwerkingselektronica

VSE150 ProfiNet

ProfiNet

Sensor input

Vibraties

Temperatuur (lager + olie)

Olie niveau

Toeren
Luchtvochtigheid

Monitoring software, dashboarding 

& Cloud integratie

Sensorbucket Zeeland

PLC switch

Data input



Analyse



• Integratie OT (PLC) met IT

• Integratie weerstation in sensorbucket

• Gebruik glasvezel ipv 4G

Mogelijke vervolg stappen



…… toepasbaar op elke asset, ook in de productie!



Vragen…?

Dank voor uw aandacht
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