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Motivatie 

Politieke doelen 

• Reductie CO2-Uitstoot 

• nucleare energie fase out 

• Meer renewable energie 

• duurzame energie-

efficiëntie in de industrie en 

economie 

Terug dringen Energie kosten 

Energie prijs zal stijgen 

• Tekort aan vermogen op  

      “peak load times” 

• Belasting teruggave / voordeel 

in de toekomst alleen met 

Energy Management 

Eind gebruiker 

• Toenemende prijs 

gevoeligheid in alle 

markten 

• Toename wereldwijde 

concurrentie voor 

bedrijven 

• Bewustwording van de 

ecologsiche gevolgen 

Energy management is de oplossing voor deze uitdaging! 



Politieke voorwaarden / eisen binnen de EU 

 

Sinds 04.12.2012 is de nieuwe richtlijn 2012/27/EU  voor Energie efficientie in 

werking getreden.  Met deze wijzigingen komen de richtlijnen 2009/125/EG, 

2010/30/EU en de richtlijnen 004/8/EG en 2006/32/EG  te vervallen.  

 

Binnen de gehele EU komen er wettelijke eisen voor de implementatie  

van Energie Efficienty metingen, eerst tot 07-01-2014 daarna wordt dit  

waarschijnlijk weer verder uitgebreid. 

1.5% besparing per jaar in energieverbruik. 

En wat is de beslissing / actie van de betreffende landen? 

Nieuwe  EU-Energie efficientie richtlijn sinds 2012 



Energy Efficiency is eenvoudig! 

Energy policy 

Energy planning 

Implementation 

and operation 

Checking 

Monitoring 

measurement and 

analysis 

Nonconformities, 

correction, corrective 

and preventive action Internal audit 

of the EnMS 

Management 

review 

Continous 

improvement 

 Do 

      

     Check 

 Act 
 Plan 

ISO 50001 built on ISO 9001 and ISO 14001 



Energy Efficiency is eenvoudig 

Transparantie van alle Energie 

stromingen binnen het bedrijf  

Energy Data is de basis voor het 

Energy management process 

volgens DIN EN ISO 50001 

Analyse is een Systematische evaluatie van 

mogelijkheden en het definieren van acties /  

documenteren van reeds genomen acties 

• Grafieken en data om te vergelijken op tijd basis  

• Meetpunten vergelijken met elkaar 

You can only manage what is measured! 





Systeem koppeling 

SPN-Viewer 

Relais 
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Systeem overzicht: Smart Power Networks 

Process 

Ethernet 

SPN-Service 

 

 

 

 

 
Database 

Metingen Data transport 

en opslag 

Visualisatie, 

Documentatie 



Levering van Service 

SPN: Complete oplossing 

Ondersteund: Energie Rapportage  

Componenten: zijn de basis tot 

de certificering 

Service and  Support 



  
 smartPN-Unit  

 Gebruikt bestaande ethernet netwerken 

 Multi-Gateway voor M-Bus, Modbus RTU en S0 Impulse 

 Data logging 

 

Algemene functies verschillende onderdelen 

 

 smartPN-Viewer  

 Visualisatie live data en opgeslagen  

       Energie data 

 Documentatie  

 Export naar csv 

 Grafieken 

 Analyse 

 Vergelijken van data  

 Feedback terug het process in 

 Grens / maximaal bewaking 

 Tijds instellingen 

 

 smartPN-Service 
 Bewaard data in een centrale database 

 Bewaard de complete configuratie 



Voordelen 

Installatie met minimale inspanning 

 Eenvoudige integratie van tellers en meet apparatuur   

van alle energievormen zonder programmeer kennis 

 Gebruikt standaard I/O Interfaces van bestaande meters  

 Gebruikt bestaande Ethernet netwerken 

 

 
Zorgeloze werking 

 Automatisch meten bespaard tijd  

 Veilige data verwerking, data opslag, ook als er 

een netwerkstoring is. 

 Data is beschikbaar door het gehele bedrijf van uit een 

centrale databank (server)  

Transparantie Energieverbruik 
 Identificatie van energie verspilling en grote verbruikers 

 Identificatie energie verbruik van vol automatische  

processen met Live views 



Voordelen 
 

 

 

 
 Eenvoudige review van gerealiseerde verbeteringen  

 Bewijs van de kostenbesparing voor interne en externe 

marketing door vergelijking van grafieken van 

verschillende tijd periodes 

Klaar voor de toekomst: Flexibel Systeem 
 Ethernet Network en Meet punten toevoegen naar behoefte 

Eenvoudige Analyse van het energie verbruik binnen het bedrijf 

 Creeer de basis voor de certificering volgens ISO 50001 

door gebruik te maken van de documentatie. 

 Identificeer mogelijkheden / fouten door vergelijking 

van grafieken van processen of machines 

 Built in tools om de energie besparings 

mogelijkheden te vinden voor  kostenbesparing 
 Limiet bewaking pause management.  



smart Power Networks bij HARTING 

Metingen Data transport en opslag 

Visualisatie, 

Documentie 



HARTING KGaA is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 50001 sinds 2011 

Certification in 2013 for 

▬ HARTING Systems  

▬ HARTING Electric 

▬ HARTING Electronics 

HARTING wins the first Prize in Berlin at the international Energy 

Efficiency Award 2012 by the German Energy Agency (dena). 

smart Power Networks bij HARTING 



????? 

Wat kunt u besparen 



 Kostenbesparing door toepassing van een Energiemanagementsysteem 

Bron: BMU, aus: DIN EN 16001, Energiemanagementsysteme in der Praxis, S.19 

Besparing door:  

- nieuwe organisatorische regels  

- effective cross-sectie technologien  

- interne process optimalisatie 

Waarom Energiemanagement? 

Beslissing 

implementatie Energie 

management systeem 

 

Investering in Energie 

efficiente machines 

 

 

Verdere investeringen 

in energie efficiente 

plant processen 

 



Samenvatting 

Eenvoudig & inzichtelijk 

Identificeer alle energie verbruiken 

De basis voor  ISO 50001 

Functionaliteit om besparingen te vinden 

Klaar voor de toekomst 

Aantoonbare kostenbesparing 

Energy policy 

Energy planning 

Implementation 

and operation 

Checking 

Monitoring 

measurement 

and 

analysis 

Nonconformities, 

correction, corrective 

and preventive action 
Internal audit 

of the EnMS 

Management 

review 

Continous 

improvement 

 Act Plan 

Do 

     

            Check 



Vragen? 



wanneer u nog meer vragen heeft bent u welkom op onze stand in de hal  


