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De ‘basics’ van energiemonitoring & management:

Automatische meteropname t.b.v. gelijktijdigheid
Voor alle energiedragers of verbruiken

Pieklast optimalisatie (Peak Shaving)

Proces optimalisatie

Kostenplaats berekening



Automatische meteropname

-Gelijktijdige opname om lastprofielen te kunnen 
genereren
-Automatisch herkennen van fouten bij energie 
tellers (uitval)
-Meerdere parameters uit energie teller lezen 
(netkwaliteit)
-Spaart tijdrovend werk om alle meterstanden te 
noteren



Pieklast optimalisatie (Peak Shaving)
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-Voorkomen van pieken het energieverbruik door intelligente 
datasommatiestations die voortschrijdende gemiddelden 
berekenen



- Wanneer energiegegevens voorhanden
zijn kunnen productieprocessen ge-
optimaliseerd worden ( gerealiseerd
Project Brand bier).



Kostenplaats berekening

- Kosten uitsplitsen naar afdeling, gebouw, productie eenheid, etc.
- Leg de kosten daar neer waar ze thuis horen en maak mensen

verantwoordelijk



Klassieke opbouw van een ECS systeem



In de praktijk kunnen dingen gecompliceerder zijn:



Koppelen met pulsen, tja dat kan….

Pulsen tellen – alleen verbruiksgetallen
Pulsafstand meten – grove indicatie van momentaan verbruik

Wanneer de teller even niet aangesloten is geweest – hoe weet je dat en
vervolgens tellerstanden opnemen
Pulsen gemist – hoe weet je dat, dus continue controle en vervolgens
tellerstanden opnemen



Koppelen met digitale veldbussen een beter alternatief

Meerdere parameters gelijktijdig uitlezen
Wanneer communicatie onderbroken is geweest
• Het is te herkennen
• Meter meld zich altijd weer met de juiste stand



Keuze van de veldbus
• Word mede bepaald door de apparatuur die u wilt toepassen
• Wat heb ik voor infrastructuur en wat kan ik integreren (disussie

IT afdelingen)
• Prijs van de veldbus afhankelijk van protocol (Modbus is open 

standaard)
• Welke afstanden moet ik overbruggen
• Moet ik ook draadloos kunnen communiceren (Wifi, UMTS etc.)
• Hoe snel moet mijn system worden



Wat koppelen we waar aan.....veel gezien puls naar PLC

Let op teller ingangen. S0 puls is maar 50 ms en en een “gewone” 
digitale ingang kan dat vaak missen…
Teller ingangen zijn wel snel genoeg
Alternatief is pulsverlengers maar werkt erg prijsverhogend.



Wat koppelen we waar 
aan:

Een koppeling op veldbusniveau is bedrijfszekerder
Punt van aandacht is wel, hoeveel parameters worden er uitgelezen in 
welk interval.



Wat koppelen we waar aan:

Een gespecialiseerd energie sommatie station kan een beter alternatief 
zijn.
Meerdere veldbussen zijn mogelijk, ook puls of analoog.
Unit kan als gateway dienen om van een TCP network naar alle 
voorkomende veldcommunicatie over te stappen



Wat koppelen we waar aan:

Meerdere veldbussen kunnen op één sommatiestation gekoppeld 
worden, zodat in bestaande installaties minder gewijzigd hoeft te 
worden.



Directe koppeling op serverniveau is een steeds meer voorkomende 
oplossing……

Wat koppelen we waar aan:



Wat koppelen we waar aan:

Steeds meer instrumenten hebben een communicatiemogelijkheid op TCP 
niveau, dus de keuze voor een directe koppeling aan een server ligt voor de 
hand.
Voordelen:
• Snelle integratie van meetapparatuur in system
• Grote keuze aan te koppelen meetinstrumenten
• Meetgegevens “live “op meerdere plaatsen tegelijk (ook via internet)
• Directe koppeling aan database (SQL, MySQL etc.)
• Gegevens ook toegankelijk voor andere applicaties (ERP, Office)



Aandachtspunten bij koppeling :

Directe koppeling heeft zijn beperkingen, voorbeeld
AM2000 powermeter van Camille Bauer heeft ca. 1200 parameters die via 
Modbus RTU ofTCP uitgelezen kunnen worden.

Stel u wilt alle parameters hebben.

Bij Modbus RTU kost het ca 40 ms om een register uit te lezen en in de 
database op te slaan. Bij 1200 metingen is dat 1200 x 40 ms = 48 sec. 
Snellere intervallen zijn dus niet haalbaar.

Bij Modbus TCP ligt dit op ca 12 ms.



Aandachtspunten bij koppeling :

Let op dat het system in staat is om gaten in de database automatisch op 
te vullen.

Stel de server moet onderhoud krijgen en is enige tijd offline. Dat 
betekend dat de server geen waarden ophaalt. Wanneer de server weer “in 
de lucht” is, moet deze in staat zijn de ontbrekende metingen op te halen.

Of u moet anders accepteren….



Aandachtspunten bij koppeling :

Let op dat het system multi threading is en draait op een server met een 
multicore processor.



Aandachtspunten bij koppeling :

In de toekomst of misschien nu al ligt 
energiemonitoring steeds dichter tegen 
‘Power Quality’ aan.  Werk zoveel 
mogelijk met open standaarden. In ons 
geval PQDif.



Kom ons SmartCollect systeem op onze stand bekijken.

Dank voor uw aandacht.


