
Intelligente gebouwen & Smart 
Energiesystemen: wat is slim? 

Laure Itard 



De meeste gebouwen presteren niet zoals verwacht 

 Binnenmilieu & comfort zijn ondermaats 

 

 

 

 

 30% energie kan bespaard worden door gebouwen continu 
te monitoren en te corrigeren 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Waarom? 

  huisvestingwensen veranderen snel 

  bezetting verandert 

  het is niet duidelijk wat de bedoeling was van de installaties 

  weinig kennis 

  klachten oplossen levert nieuwe klachten op 

 

 

 



Commissioning: 
het proces van ervoor zorgen dat alle systemen en componenten van een gebouw 
of een installatie  correct (volgens specificaties)  worden geïnstalleerd, gebruikt en 
onderhouden 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Commissioning (1):  

 Ontwerpproces en oplevering van installaties 

 Wat is er nodig bij verschillende types contracten (van 
traditioneel tot DBFMO) 

 ISSO 100 reeks: ISSO 107 komt begin 2017 aan! 

Vaststellen hoe je krijgt wat gespecificeerd was en dat het 
naar behoren werkt. 

Het vaststellen van verantwoordelijkheden (ook intern!)  

Het vaststellen van hoe je moet specificeren  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Eenmalige commissioning is nodig, maar niet genoeg 

Commissioning (2): continu 

 Een nieuwe situatie ontstaat: DATA 

 Big data, Smart data 

 Cloud 

 Gebouwbeheersystemen  

     (miljoenen datapunten) 
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Energiediagnose-onderzoek 
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Verbinding BIM-GBS naar FM processen 



Informatiebehoefte  professionele installatiebeheerders? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Sell data 

Recommendation comfort improvement 

Predictive maintenance 

Monitoring usage of installationcomponents 

Indicate cost saving 

Continuous monitoring critical processes 

Recommendations on alarmprofile 

Recommendation energy reduction 



Informatiebehoefte facility manager 



DE DATA 
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Toegang tot de data 

• Data is vaak afgeschermd, niet beschikbaar voor de eigenaar, niet 
leesbaar, niet overdraagbaar 

  behoefte aan open protocols & standards 

                Duidelijkheid  in contracten (Wie is eigenaar van de  
 data??) 

• Privacy (by design) 

• Traceren van sensoren en hun locatie is moeilijk en tijdrovend 

  Behoefte aan precieze en dynamische  documentatie (BIM?) 

 



Van data naar informatie 



Is de data te vertrouwen? 
 

• SENSORFOUTEN MOETEN OOK GEDETECTEERD WORDEN 

• Sensoren zijn de ruggengraat van het diagnose system 

• Aannemen dat die correct werken levert meer problemen 
dan het oplost  

• Sensoren zijn ook de ruggengraat van het regelsystem 



P(fout)= 51% P(fout)= 0% P(fout)= 0% 

Automatisch detecteren van sensorfouten in EMS 



Diagnose: (Geautomatiseerde) interpretatie 



Diagnose 

• Begint met de lijst van symptomen in systemen en 
subsystemen 

• Door combinatie van symptomen kan de ziekte (fout) 
vastgelegd worden 

• Het resultaat is de waarschijnlijkheid van een ziekte 

 Redenering sluit goed aan bij die van experts 

• Combinatie van symptomen: Bayesians Belief Networks 
(probability) 

 



 



Uitdagingen voor de komende jaren 

 

• Opleidingen W, E, BK, FM: Informatie Technologie 

• Integratie van Informatie Technologie in ontwerp (Big & Smart 
data, hoe om te gaan met data) 

• Integratie diagnosesysteem in regelkringen tijdens ontwerp 

• Standaardisatie, BIM, open protocols 

• Testen en verbeteren diagnose systemen 

 



Uitdagingen voor de komende jaren 

• Intelligentie in componenten (embedded), maar ook in 
systemen? 

• Technologie dienstbaar maken aan gebruikers (FM) 

• Gebouweigenaren: wat hebben ze aan gebouwautomatisering? 

 



Dank voor uw 
aandacht! Vragen 

en discussie? 
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