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Welcome …

Het onderwerp voor de sessie van vandaag is “Energy Management”.

HARTING heeft hiervoor een universeel systeem genaamd “smart Power Networks”.

Het korte tijdsbestek van deze sessie maakt dat we hier enkel op een hoog niveau over energie

management zullen spreken met verwijzingen naar de mogelijkheden binnen de HARTING

oplossing.

Technische informatie zal slechts beperkt gegeven worden, maar kan desgewenst bij de tafelstand

besproken worden.
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Content

Deze sessie geeft algemene antwoorden op de typische vragen : Wat, Waarom, Waar, Wanneer, &

Hoe (What, Why, Where, When, How).

Topics voor de sessie:

- Motivation

- Energy Efficiency

- smart Power Networks

- How to save Energy & Money

- System & User Benefits

- Questions & Answers

- Further information

Diepe technische informatie wordt niet gegeven gezien de beperkte tijd van de sessie.
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Motivation

Motivatie en het waarom we aan Energie Management gaan doen kan uit verschillende hoeken

komen (of uit allemaal):

- Politiek / Ecologisch

- Verminderen van de CO2 uitstoot,

- Uitfaseren van nucleaire installaties,

- Verhoogd gebruik van hernieuwbare/groene energie,

- Aantoonbare/opgelegde energie efficiëntie normen in de industrie en economie …

- Reductie van de energie kosten

- Verwachte prijsverhogingen voor energie,

- Tekort aan energie tijdens “piek” momenten,

- Belastingvoordelen (land-afhankelijk) bij aanwezigheid van energie management

systemen …

- Eindgebruikers

- Toenemende prijsgevoeligheid in alle markten,

- Toenemende internationale (prijs-)concurrentie verhoogd druk op lokale bedrijven,

- Groeiend ecologisch bewustzijn …

Energie efficiëntie en energie efficiënt werken kan een oplossing bieden voor deze uitdagingen.
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Energy Efficiency : Simple with Benefits

Werken aan energie efficiëntie geeft direct een aantal voordelen:

- Transparantie

- Door te analyseren waar energie naartoe gaat en welk de grote(re) gebruikers zijn, krijg

je een transparante kijk op alle energieverbruik binnen het bedrijf.

- Data collectie

- Als je toch gegevens verzameld, kan je ze evengoed nuttig aanwenden!

- Data over het energieverbruik binnen het bedrijf is de basis voor het Energie

Management Proces volgens de ISO 50001 norm.

- Analyse als Systematische Evaluatie

- Met behulp van alle meetgegevens kunnen periodiek (of continue) de

vooropgestelde waarden vergeleken worden met de realiteit.

- Dit kan automatisch “online” of manueel “offline” gebeuren,

- Ook acties kunnen als “online” (automatisch, continue geregeld) of “offline”

(manueel, ingreep operator) gedefinieerd worden.

Energie beheer en efficiëntie is voor ieder bedrijf anders en dient op maat bekeken te

worden. Je kan uiteindelijk enkel beheren wat je ook daadwerkelijk meet!
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Energy Efficiency is simple: ISO 50001

Heden ten dage dient elk bedrijf te werken en zich te certifiëren volgens een ISO norm.

Zo werd ook het energie management proces in een norm “gegoten”; nl. ISO 50001.

De ISO 50001 is gebaseerd op eerdere (gekende) normen zoals ISO 9001 en ISO 14001.

Zo herkennen we in de norm gekende processen zoals: Plan, Do, Check, Act.

Het is eveneens een continue proces! Zodra we iets geïmplementeerd hebben (Do) moeten we:

- Meten (Check), of onze implementatie zin heeft gehad,

- Reageren (Act), gebaseerd op de bevindingen,

- Herplannen (Plan), voor een aangepaste remedie (oplossing),

- Herimplementeren (Do), uitvoeren van de aangepaste oplossing.

Dit is een continue proces, gedreven door het continue meten van energiestromen en

energieverbruik binnen het bedrijf.

De oplossing die HARTING hiervoor kan aanbieden, situeert zich in het rechtergedeelte van het

“Check” proces.
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Complete System: smart Power Networks

Centraal in de oplossing staat de Ha-VIS smartPN-unit. Deze unit heeft verschillende interfaces aan

boord om te kunnen communiceren met de meest gangbare energiemeters (gas, elektrisch,

warmte) zoals:

- mBus, S0,

- RS485,

- modBus RTU, modBus TCP,

- SQL, OPC-UA

Maar ook enkele digitale uitgangen, waarbij het mogelijk wordt om direct te reageren op ingestelde

setpoints en zo de processen te beïnvloeden.

Communicatie naar de database (Ha-VIS smartPN-Suite), die alle meetgegevens opslaat, gebeurd

via Ethernet, over de bestaande infrastructuur. Het benaderen van deze data gebeurd via web-

interface. Naast de automatisch verzamelde gegevens via de smartPN-unit, kunnen ook manueel

gegevens ingevoerd worden in verschillende formaten (ie. offline, manueel opgenomen

meterstanden).

De data kan eenvoudig in verschillende rapporten (templates) beschikbaar gesteld worden (zie

verder). Daarnaast is het eenvoudig om via de database, andere data te importeren of data te

exporteren (eg. via een automatisch proces).



Accessories and Service offers

Hoewel de smartPN-unit en de smartPN-Suite de kern van de oplossing vormen, dienen er nog

enkele randapparaten aangesloten te worden om het geheel een oplossing te kunnen noemen.

HARTING kan hiervoor de nodige accessoires aanleveren, zoals:

- Elektrische opnemers,

- Transducers,

- Netwerk bekabeling

- SD cards (voor de smartPN-unit)

- SFP modules (voor de smartPN-unit)

Omdat deze accessoires niet tot de standaard product portfolio van HARTING behoren, zijn deze

iets later beschikbaar (Juli 2015).
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Supply of Services

HARTING kan U in het hele gebeuren assisteren, van het uitwerken van het volledige systeem, over

het installeren van de verschillende componenten, tot het personaliseren van de verschillende

views en rapporten.

Ook na de installatie van het systeem is er support mogelijk.
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smart Power Network Infrastructure (for Industry)

Hoe ziet nu zo’n Energie Management en Monitoring systeem eruit?

Een typische installatie kan zowel elektrische meters, gasmeters en warmtemeters bevatten, die

allemaal verbonden worden met de smartPN-Unit(s).

Zodra deze unit(s) verbinding hebben met de centrale database, kan via views en rapporten een

idee gevormd worden over het energieverbruik van de fabriek/installatie.
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How to Save Energy and Money?

Dit is zuiver een zaak van naar de juiste rapporten te kijken en deze te interpreteren!

afhankelijk van het opgevraagde rapport zijn verschillende zaken te zien zoals:

- Baseload (eg. licht bruine lijn)

- Peakloads (eg. groene lijn)

- Toenemende energy consumptie voor dezelfde load -> potentieel problem!

Uiteraard zijn er verschillende rapporten en tabel uitvoer mogelijk, zodat de juiste gegevens

kunnen bekeken worden.

Interpretatie van de gegevens is dus een belangrijke stap in heel het proces!
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How to Save Energy and Money? (continued)

Gebruikmakend van de juiste views en rapporten, wordt het eenvoudig om

- “Base loads” te definiëren (wat is het verbruik in rust, in minimaal gebruik, en bij standaard

gebruik in bedrijf),

- bepaalde machines strikte regimes op te leggen (afschakelen bij „niet“-gebruik bv. ‘s nachts,

automatisch of manueel),

- te optimaliseren naar down time voor onderhoud of herstellingen,

- dure “Peak loads” te minimaliseren of zelfs te vermijden.
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System Benefits

Hier nog even een opsomming van de verschillende voordelen van de HARTING smart Power 

Network oplossing:

� Minimal effort Installation

� Easy integration 

� Uses installed Devices Standard I/O Interfaces 

� Uses existing Ethernet infrastructures in enterprises

� Trouble free Operation

� Automatic meter reading saves time 

� Safe data handling, data storage also when network is down

� Central Configuration, user rights and Data availability 

� Transparent Energy flows

� Identify large scale consumers

� Identify Energy consumption in automated processes with Live views
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User Benefits

Samenvattend de voordelen voor de gebruiker van de HARTING smart Power Network oplossing:

� Simple company wide Analysis of energy Consumption

� Get the corner stone to achieve your ISO 50001 Certification 

� Identify potential faults by Comparing energy charts

� Built in Tools to recover the identified potentials for Cost Savings

� Maximum Guard, Pause Management, Thresholds, …

� Effortless review of realized improvements

� Prove their cost savings for internal and external audidting and marketing by 

Comparing charts from different Time periods

� Ready for the Future – Flexible System

� Scale Ethernet Network and Metering points to fit your needs, …
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Questions and Answers

Om niet te lang uit te weiden over het systeem en nut van ISO 50001 en Energie management

systemen, wordt gevraagd om vragen offline te behandelen aan de bedrijfs-/product stand.
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Further Information

Bijkomende informatie over de smart Power Networks oplossing kan bekomen worden via de

website http://www.harting.com/en/spn/

Algemene informatie over HARTING Nederland en HARTING globaal via de websites

http://www.hartingbv.nl/connectoren/ en http://www.harting.com/en/home/

Voor sales gerelateerde topics, alsook een bedrijfsbezoek als voorstudie voor een implementatie,

kan U mij contacteren via e-mail.
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Thank You for Watching …
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