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1. Inleiding
Deze beschrijving betreft de installatie en het onderhoud van een energie registratie systeem. De in deze
beschrijving gedane voorstellen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring, opgedaan bij een negental
installaties. De beschreven functionaliteit is nauw verbonden met recentelijk gemaakte overeenkomsten
tussen verbruikers en de overheid in het kader van verhoging van de energieefficientie.Het systeem is
werkend te bezichtigen bij een 9-tal installaties, waaronder productproductie KWS Staphorst.

2. Overzicht systeem

De eigenschappen van het systeem zijn kort samen te vatten:

- Geheel autonome werking, er zijn geen ingrepen van de gebruikers nodig.
- Er zijn geen aanpassingen aan bestaande infrastructuur nodig.
- Diverse rapportage mogelijkheden met export naar Excel.
- Een continue bewaking met alarm van de gasverbruikslimiet m.b.t. contracten.
- Dagelijkse, automatische controle op correcte werking van het systeem.
- Zelfdiagnose op contractbewaking, respons binnen 1 kwartier.
- Storingen worden via een modem gemeld naar JWA Systems.
- Automatische backup van de registratie.
- Meelopende weergave in de besturingsruimte van de energie-efficiency.

De onderdelen en de samenhang van het systeem zijn in de volgende figuur weergegeven:

Figuur 1. Het complete energie registratie systeem.
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3 Functionaliteit

DataBorg.

Dit is een robuuste module die met hoge betrouwbaarheid functioneert.

In het verleden is meermalen gebleken dat een PC slecht geschikt is voor bijstaande gegevensverwerking
omdat de hardware het nogal eens laat afweten (harde schijf crashes). Een desktop PC is er
eenvoudigweg niet ontworpen om jarenlang achtereen zonder fouten te functioneren.

DataBorg is een module op basis van industriële PC in combinatie met een stabiel besturingssysteem, en
is wel berekend op jarenlang continu gebruik.

DataBorg zorgt voor de registratie van het energieverbruik op minuutbasis (pulsingangen of anderzijds), en
voor de opslag van de printeruitvoer (RS232). Tevens verzorgt het de contractbewaking en de
meelopende energie efficiency meting.

Functionaliteit Rapportage PC.

Genereren van rapporten

Dit is een reeds aanwezige PC die middels een netwerkverbinding met DataBorg verbonden is.

De volgende rapportages kunnen bijvoorbeeld door het systeem gemaakt worden:

- Over een periode (dag/maand/jaar, eigen opgaaf) per tijdsinterval (minuut, kwartier, uur, dag,
maand, eigen opgaaf) in een staafdiagram het energieverbruik van een geselecteerde meter (gas,
elektra, gas wit, geproduceerd product etc.).

- Bepaling verbruikspieken, of het maximum uur- of kwartier- verbruik.
- Energie-efficiency over een periode.
- Energieverbruik bij aanloop installatie (START en STOP) (in ontwikkeling)
- Jaarlijkse eindrapportage. Deze rapportage beantwoordt vragen die het Novem in overleg met de

Satellietgroep zal stellen.

Het uiteindelijke systeem kan ook eenvoudig uitgebreid worden met klantspecifieke rapportages.

Alle gemaakte registraties zijn in Excel formaat beschikbaar. Aangezien de gegevens in ruwe vorm
opgeslagen worden is het altijd achteraf mogelijk nieuwe rapportagevormen toe te voegen.

Bewaking verbruikslimiet.

Contracten met gasleveranciers bevatten vaak een bovengrens voor de uurafname. Overschrijding van
deze uurwaarde kan extra kosten met zich meebrengen. De bewaking bestaat uit een scherm dat het
momentele verbruik toont, plus een schatting van de resterende hoeveelheid gas die binnen het geldende
uur nog afgenomen kan worden. Tevens bestaat de mogelijkheid een alarm af te geven als de bovengrens
voor het geldende uur overschreden wordt. 

Meelopende energie-efficiency meting.

Hiermee kan de operator tijdens en vlak na de productie zien hoeveel energie er per ton productie gebruikt
is. De weergave is in de vorm van een staafdiagram. Tevens wordt een gemiddelde waarde in de vorm
van een horizontale lijn weergegeven waarmee het huidige verbruik vergeleken kan worden.

Onderstaand een “screenshot” van de applicatie.
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Figuur 2. “Screenshot” van contractbewaking en meting energieprestatie.

Hierbij dient nog vermeld te worden dat het systeem een voorspelling maakt van het te verwachten
uurverbruik, waarbij de kleur van de de lijn die het voorspelde verloop weergeeft rood cq geel
wordt als er een overschrijding dreigt.

Controle correcte werking systeem.

Het beschreven systeem kan zelfstandig enkele veel voorkomende storingen ontdekken en deze
rapporteren. Dit gebeurt in principe 's nachts om 04:00, waarbij via het Modem een verslag gestuurd wordt
naar de service computer van JWA Systems. Indien gewenst wordt er tevens een backup gemaakt van de
vergaarde gegevens naar een kluis op de service computer. De inhoud van de kluis is alleen door JWA
Systems te benaderen, zie hierbij punt 5 van de voorwaarden.

4. Benodigde infrastructuur

De volgende infrastructuur is noodzakelijk voor de werking:

- Tenminste één hoofdgasmeter met pulsuitgang of RS232/RS485 verbinding
- Indien aanwezig een elektriciteitsmeter met pulsuitgang
- Een telefoonlijn, mag gedeeld worden
- Een besturing die per hoeveelheid geproduceerd product uitvoer genereert naar een printer
- Een PC die geschikt is voor rapportage doeleinden
- Bekabeling van de meters en de megerbesturing naar DataBorg
- Een blok met tenminste 3 geaarde stopcontacten
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5 Levertijd

Het systeem voor contractbewaking, energie efficiency registratie en enkele rapportage mogelijkheden
energieverbruik (piek uurverbruik, verbruik in de tijd, efficiency in de tijd) zijn per direct beschikbaar. Per
locatie moet rekening gehouden worden met gemiddeld 3 dagen per plaatsing, ervan uitgaande dat de
noodzakelijke infrastructuur correct functioneert. Uitgebreidere rapporagemogelijkheden komen medio mei
beschikbaar.


