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Inhoud

• Toegangscontrole

• Monitoring temperatuur en doormelding alarmen

• Opslagen vloeibare stikstof (CryoBank)

• Sleutelkluis

• Man down alarm

• Vervangen zuurkastregelingen
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Warme dranken

Panden waren in het verleden onderdeel van een groot bedrijf.

Warme dranken voorziening lag streng aan banden.

Geen eigen voorzieningen op kantoren of pantries!

Op elke verdieping stond een grote automaat met gratis afgifte

Voorkeur voor centraal systeem vanwege elektra- en brandgevaar
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Warme dranken

Eisen aan nieuwe systeem:

• Goede kwaliteit

• Niet te hoge exploitatiekosten

• Snelle levering van producten

• Betaling mogelijk per consumptie

Verse bonen

Biologisch en Fairtrade
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Toegangscontrole (centraal)

FabrikaatEal, leverancier Chubb fs

Gebouwen zijn afgesloten met twee toegang gecontroleerde deuren:

- Buitendeur is buiten kantoortijden op nachtslot en alleen met 

geautoriseerde toegangspas te openen.

Binnen werktijd is deze vrij te openen. 

- Eerste binnendeur is alleen toegankelijk met geautoriseerde

toegangspas. Bezoekers kunnen in de hal wachten. 

Grotere huurders kunnen ervoor kiezen om een bouwdeel of gang af

te sluiten middels toegang gecontroleerde deuren.

Deze deuren kunnen door huurder zelf online geautoriseerd worden.
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Toegangscontrole (decentraal)

Leverancier SAG Germany

Huurders kunnen ervoor kiezen om een ruimte

middels toegang gecontroleerde deuren. 

Autorisatie door gebruik van Mifare kaart en/of 

code.

Deze deuren zijn stand-alone en worden

geprogrammeerd door Pivot Park Operations
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Monitoring temperatuur en

doormelding alarmen

Sirius Spy system

Fabrikaat JRI France; leverancier Hitma instrumentatie

Met name huurders die biologsche research activiteiten

hebben, willen inzicht hebben in verloop van 

temperaturen van vriezers, koelkasten, incubatoren, 

lab ruimten, etc. 

Vaak wil men hiervan ook de alarmen doorgemeld

krijgen zodra het apparaat buiten specs komt. 
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Monitoring temperatuur en

doormelding alarmen

Dataloggers wordt draadloos verbonden met een

modem. Dit modem zit op op een specifiek Vlan.

Gebruikers/huurders krijgen toegang tot dit Vlan via Lan-Lan 

verbinding of directe toegang tot Vlan met een specifieke

labtop/PC
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Monitoring temperatuur en

doormelding alarmen

Door de hierachie van autorisaties (3 lagen) kunnen

gebruikers alleen hun eigen loggers monitoren en

inregelen.

Doormelden van alarmen middels Email of SMS

- in te delen in tijdszones (buiten/buiten kantoortijd)

- doormelden per datalogger

doormelden groep van loggers (alles van een bedrijf)
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Monitoring temperatuur en

doormelding alarmen
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Opslagen vloeibare stikstof

(Cryobank) 

Leverancier CryoSolutions

Pivot Park heeft één vat aangesloten

op de CryoBank.

Huurders kunnen hier een kolom in 

huren voor hun opslagen.   
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Opslagen vloeibare stikstof

(Cryobank) 

Tevens kunnen huurders hun eigen opslagvoorziening

aansluiten op de Cryobank.   

Dagelijks worden de vaten in de avond sequentieel

gevuld met vloeibare stikstof. Aansturing door de PLC.
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Opslagen vloeibare stikstof

(Cryobank) 

Huurders hebben de mogelijkheid

op eigen mobiele stikstofvaten te

vullen.

Omdat elke huurder een eigen

inlogcode heeft kan periodiek

worden vastgesteld hoe vaak

een vat gevuld is.
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Sleutelkluis

Leverancier MB Safety i.c.m. Eal

Uitgifte van sleutels via een programmeerbare

sleutelkluis. Toegang tot deze kluis is gekoppeld aan

centrale toegangscontrole.
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Man down alarmering

Leverancier Sonim

Indien telefoon positie horiziontaal, 

wordt er een alarmsignaal uitgestuurd

naar de alarmcentrale.

Er is dan direct een open verbinding

met het slachtoffer waarover

gecommuniceerd kan worden. 
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Vervanging regeling zuurkasten

Fabrikaat Schneider, installatiebedrijf LabSC

In alle Pivot Park gebouwen staan zuurkasten opgesteld

van Waldner. Veel zuurkasten zijn bouwkundig in prima 

staat, maar regeltechniek wordt niet meer ondersteund.

In labs die verhuurd zijn draaien deze zuurkasten 24/7.

Regeltechniek wordt vervangen door LabSC (pilot).

Zuurkasten gaan nu direct in spaarstand zodra de raam

gesloten wordt. 

Voordelen: lagere exploitatiekosten

minder storingen

open source regeltechniek
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