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Power Management: 
onmisbaar in de moderne installatie

Power management is een continu verbeterproces 
van meten, analyseren en verbeteren met als doel uitval 
voorkomen, energie- en onderhoudskosten te verlagen 
en de gevolgen van storingen te minimaliseren. 
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Martini Ziekenhuis Groningen
in actie tegen ‘sluipmoordenaars’

‘Groene’ apparatuur zoals ledverlichting en schakelende 
voedingen zijn ‘sluipmoordenaars’ voor noodstroom-
installaties. Met het energiemonitoringssysteem van 
fortop houdt het Martini Ziekenhuis in Groningen 
voortdurend de vinger aan de pols én beschikken ze over 
informatie waarmee ze het management overtuigen van 
de gevaren van netvervuiling.
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Permanente draadloze communicatie 
tussen sensor en netwerk

Al meer dan tien jaar ontwikkelt steute draadloze 
schakelapparatuur. Tot nu toe zond die apparatuur 
zijn data via een punt-naar-puntverbinding naar een  
analyse-eenheid. Van daaruit werden ze met behulp 
van LAN naar een overkoepelend systeem geleid. 
Nu heeft steute een compleet nieuw draadloos netwerk  
met verbonden topologieën gemaakt: sWave.NET®.
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M12 power kabels 
Stekkerbaar een 
voedingsnetwerk 
aanleggen
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WHITE PAPERS

Fortop is specialist op het gebied van meten, 
analyseren en verbeteren van Power Quality. 
Naast power analysers stelt fortop de energiemeters 
in bedrijf, ontwikkelt fortop software en oplossingen 
op het gebied van actieve filters. Lees meer over 
energiebeheersing in de white papers:

-  Wat is Power Quality?
-  De kosten van spanningsdips onderschat
-  Actief dynamisch filteren 
-  Cosinus Phi compensatie
-  Meetnauwkeurigheid
-  Hogere harmonischen

Bron: nos.nl

De overheid draait de bewijslast om in een poging de 
doelen uit het energieakkoord te halen. Ruim 100.000 
bedrijven moeten jaarlijks zelf gaan rapporteren 
welke maatregelen ze hebben genomen om energie 
te besparen.

Volgens de Wet Milieubeheer - die al 25 jaar bestaat - 
zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maat-
regelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend 
kunnen worden. Weinig bedrijven zijn bekend met deze 
wet en de overheid deed nauwelijks moeite om de wet 
te handhaven. Onder de bedrijven vallen fabrieken die 
meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 
gas verbruiken. Volgens deskundigen gaat het vaak 
om relatief eenvoudige maatregelen die bedrijven 
moeten nemen. Vervanging van bestaande verlichting 
naar ledverlichting is vaak al binnen een paar jaar 
terugverdiend.

Om energie te kunnen besparen, is het van belang dat 
inzichtelijk is hoeveel energie er verbruikt wordt en wat 
de kwaliteit van deze energie is. De kwaliteit van elek-

trische energie heeft ook invloed op het verbruik. Om 
energie te kunnen besparen, is het van belang inzicht te 
hebben in het verbruik en de kwaliteit van deze energie. 
De kwaliteit van elektrische energie (Power Quality) 
heeft namelijk ook invloed op het verbruik. Alleen 
kWh’s meten is niet voldoende. Meten met een power 
analyser is de eerste stap naar energiebesparing.

op
papier.

foto: istock.com

Wet Milieubeheer

Wet verplicht bedrijven  
om energie te besparen

Bedrijven die meer 
dan 50.000 kWh 
stroom of 25.000 m3 
verbruiken moeten 
zich verantwoorden 
bij de overheid

Win een Power Up dart
Wij bij fortop zijn gek van alles wat 
met techniek te maken heeft. U ook? 
Doe mee met onze actie en win een 
‘app controlled paper plane’. Dat is  
een papieren vliegtuigje met een 
propeller die communiceert met een 
app op een mobiele telefoon.

Meedoen? Scan de QR-code, 
vul het formulier in. We loten 
iedere week een winnaar uit  
de inzendingen.
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Harmen Sikkema

Voor u ligt de allereerste uitgave van 
‘op papier.’, het nieuwe fortop-tabloid. 
Een krant. Op papier. Waarom niet een 
digitale nieuwsbrief?, hoor ik u denken. 
Dat kan ik u uitleggen. 

Fortop is online aanwezig. We hebben een 
website, een webshop, we versturen digitale  
nieuwsbrieven. Maar soms vind ik fijn om even 
achter dat scherm vandaan te gaan. Ik vind 
het heerlijk om met een kopje koffie de krant 
te lezen. Even te ontsnappen aan de snelheid 
van alledag. De krant even weg te leggen en 
weer te pakken. 

Door ons nieuws aan te bieden in krantvorm, 
hopen we u op een andere manier te bereiken. 
Want dat is wat we graag willen. In contact 
komen met onze klanten. Dat is dan ook één 
van de voornaamste redenen dat we ons 
hoofdkantoor in Zwartsluis uitbreiden. Er 
komt meer ruimte voor workshops, overleg, 
productdemonstraties en kennisdeling. Een 
andere reden om uit te breiden is simpelweg 
ruimtegebrek. Door de jaren heen zijn we 
enorm gegroeid. De kantoorruimte wordt  
vergroot en er komt heel veel extra ruimte 
voor het magazijn. 

Meer over de nieuwbouw leest u achterin deze 
‘op papier.’. U vindt er ook een kleine sneak 
preview van hoe het er straks uit gaat zien. 

In het huidige pand bent u net zo welkom 
als straks in het nieuwe pand! We ontmoeten 
u graag. 

colofon
op papier. is een uitgave van fortop automation & energy 
control bv. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming worden gekopiëerd of gepubliceerd.

drukwerk
Drukkerij Kuiper | Zwartsluis

oplage 
10.000 exemplaren

contact
marketing@fortop.nl
038 337 2700
Grote Kranerweerd 53
8064 PE Zwartsluis
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Tegenwoordig is alles stekkerbaar. Dataoverdracht, 
losse connectoren: alles kan met een eenvoudige 
handeling aan elkaar verbonden worden. Voor veel 
voedingstoepassingen is dit nog niet standaard.  
Met M12 Power van ESCHA is het mogelijk om  
voeding stekkerbaar te maken. Door gebruik te  
maken van splitters, wordt de totale lengte van  
kabels korter en worden bekabelingskosten  
bespaard. De voeding start vanaf een centraal punt 
en wordt vervolgens middels aftakkingen de hele 
machine doorgeleid en onderweg afgesplitst naar 
decentrale punten in de machine. 

M12 Power is ideaal voor gebruik van AC-motoren,  
aandrijvingen, DC-frequentieomvormers, motor- 
besturingsschakelaars en hulpstroomverdeling  
voor besturingssystemen.

Eén kabel naar de machine
Met de T-, H-, en h-splitters is het mogelijk veel bekabe-
lingskosten te besparen. Door de bekabeling efficiënt 
door een machine te leiden en af te takken met split-
ters, wordt er minder bekabeling gebruikt. In veel  
gevallen wordt voor de verbinding vanaf het centrale 
punt naar een decentraal punt in de machine een  
afzonderlijke kabel gebruikt. Dit is bij ESCHA M12  
Power niet het geval. Vanaf het centrale punt gaat er 
één kabel naar de machine die vervolgens met behulp 
van splitters wordt afgesplitst naar decentrale punten.

Hoe werkt M12 power in de praktijk?
In de afbeelding bovenaan de pagina is een voorbeeld 
geschetst van een productieproces waarbij producten 
over verschillende lopende banden lopen. De lopende 
banden worden aangedreven door een motor. Vanaf 
een centraal punt wordt de voeding verdeeld over de 
verschillende motoren. In de oude situatie wordt vanuit 
het centrale punt een aparte kabel gelegd naar elk van 
de verschillende aandrijfmotoren. In de nieuwe situatie 
wordt er één voedingslijn aangelegd die per aandrijf- 
motor wordt afgesplitst. Het afsplitsen gebeurt in dit 
geval met T-splitters. Naast een besparing van bekabe-
ling levert het ook een overzichtelijke situatie op en  
bespaart het aanleggen met M12 Power ruimte. 

Machines of installaties verplaatsen
Wanneer de machine gebouwd en getest is, wordt de 
machine verplaatst naar een locatie waar de machine 
in gebruik wordt genomen. In het voorbeeld bestaat de 
machine uit vijf transportbanden die afzonderlijk van 
elkaar getransporteerd worden. Op locatie worden 
de transportbanden, met de rest van de machine, 
geïnstalleerd. Omdat de bekabeling stekkerbaar is, 
kan deze door vrijwel iedereen aangesloten worden.

Als een machine verplaatst moet worden, voor bijvoor-
beeld installatie in een ander land, biedt ESCHA M12  
Power een groot voordeel. De machine of installatie 
wordt in delen verscheept. Op de locatie worden de 
delen van de machine geplaatst en vervolgens op 
elkaar aangesloten. Wanneer een machine tijdens 
een test blijkt te werken, hoeft tijdens de installatie 
op locatie alleen M12 Power aangesloten te worden. 
Vanwege de codering kan hier niets mis mee gaan. 
Het is een kwestie van aansluiten en de machine of 
installatie werkt. 

Een ideale oplossing voor machines  
die verplaatst moeten worden!

Chasisdelen voor verdere verdeling
Naast connectoren en splitters zijn er chasisdelen  
verkrijgbaar. De voeding komt vanaf een centraalpunt 
de machine in. In de praktijk staan op deze punten 
vaak verdeelkasten. Om de voedingskabels aan te 
sluiten op de verdeelkasten zijn chasisdelen beschik-
baar. De chasisdelen worden in de installatiekast  
gemonteerd, waarop de M12 Power connector  
bevestigd wordt. De chasisdelen worden standaard 
geleverd met 50 centimeter los draad.

UL-gecertificeerde M12 Power connectoren
ESCHA M12 connectoren, splitters en chasisdelen 
zijn UL-gecertificeerd, een vereiste voor machines 
voor de VS en Canada. In de VS en Canada is de 
EG-conformiteitsverklaring niet relevant maar geldt 
o.a. ‘Underwriten Laboraties’ (UL). 

ESCHA M12 Power

Stekkerbaar een voedingsnetwerk 
aanleggen met power kabels

Conventionele
situatie

M12 Power

630 VAC
63 VDC
16 A

Vanaf het centrale punt gaat er één kabel naar de machine die met behulp van splitters wordt afgesplitst naar decentrale punten.

Extremely Cool

Ex schakelaars tot -60 °C
 
- Robuuste plastic behuizing
- 7 Joule-test met succes behaald
- Corrosiebestendig
- Afdichting IP 66/67

Meer informatie? Neem contact op met fortop
www.fortop.nl

www.steute.nl
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De capacitieve staafsensor voor analoge niveau- 
meting van Rechner Sensors heeft naast de analoge  
uitgang ook twee schakelpunten. Het analoge  
meetbereik en de twee schakelpunten kunnen door 
de gebruiker ingesteld worden. Daarbij kunnen de 
twee schakelpunten in of uit het ingestelde analoge 
meetbereik geprogrammeerd worden.

3-elektroden meetprincipe
Deze compacte staafsensor met ingebouwde versterker 
is gebaseerd op het door Rechner gepatenteerde  
3-elektroden meetprincipe. De meting vindt plaats  
tussen de meetelektrode in de staaf en de metalen 
wand. In situaties waar de wand niet van metaal is, 
wordt een extra elektrode toegepast.

EasyTeach principe
Het instellen van de i-Level niveausensoren gebeurt 
met het EasyTeach principe van Rechner. De sensor 
beschikt over een intelligente PNP/NPN-herkenning. 
Opener- of sluiterprincipe zijn programmeerbaar.  

Het analoge uitgangssignaal kan 0-10V of 4-20mA zijn. 
Indien gewenst zijn varianten met EasyTeach by Wire 
(ETW) of CANBus-communicatie beschikbaar.

De capacitieve staafsensor is geschikt voor niveau- 
meting van bulkgoederen en vloeistoffen. Dankzij de 
extra schakelpunten kan ook een MIN/MAX-niveau 
bewaakt worden.

KENMERKEN

   Meten tot een bereik van 80 mm
   Bestand tegen grote weerstand 

( –70 oC / +250 oC)
   1 of 2 programmeerbare AAN/UIT-punten  

voor eenvoudige hoog-/laagcontrole
   Geschikt voor detectie van kleverige producten
   Niet gevoelig voor statische effecten

SensoPart
IO-link sensoren
IO-link is de eerste gestandaardiseerde IO-techno-
logie (IEC 61131-9) wereldwijd voor de communi-
catie tussen sensoren en actuatoren. De sensoren 
van SensoPart met IO-link hebben als voordeel:

  uitlezen van actuele waarden
  eenvoudige sensor-parameterinstellingen
   diagnostische informatie over schakelcycli  

en hardware-fouten
   gestandaardiseerde communicatietechnologie 

Auer Signal Half-Dome
Voor montage op 
muren of machines
Half-Dome 90 is een modulaire signaaltoren 
voor installatie op muren of direct op de machine. 
De signaaltoren wordt samengesteld volgens 
klantspecificatie. De behuizing is beschikbaar in 
de kleuren grijs, zwart en chroom. Half-Dome is 
beschikbaar in configuraties met 2-5 lichtmodules 
in zes verschillende kleuren en met een zoemer 
als optie. 

video
Ervaar fortop.

         Het artikel online lezen?
         Scan de QR-code.

Rechner Sensors LevelMaster

Analoge capacitieve  
sensor met twee 
schakelpunten
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Janitza PRO-serie
Power (quality) analysers 
met een fortop-tintje

Energiemeters van Janitza meten erg veel. Er worden zoveel meetgegevens 
(parameters) opgeslagen waar waardevolle informatie uitgehaald kan worden, dat 
het bijna onmogelijk is al deze informatie te tonen op het (kleuren)display van de 
energiemeter. Fortop ontwikkelt al jaren apps voor Janitza-energiemeters. Door 
middel van apps is het mogelijk inzicht te krijgen in de verborgen meetgegevens. 
Met de introductie van de Janitza PRO-serie maken de door fortop ontwikkelde 
apps standaard deel uit van de Janitza energiemeters. 

Nieuw aan de Janitza PRO-serie
De werking van het dashboard is 
vergelijkbaar met een internetpagina en 
is via IP-adres te bereiken via desktop, 
laptop, tablet en smartphone. Het geeft 
inzicht in de status van de power quality 
van uw elektrische installatie en heel 
veel andere elektrische parameters. De 
apps voegen functionaliteit toe aan de 
energiemeter.   

escha.net

Industrial Ethernet
connectoren M12x1

 Geschikt voor kabelrupsen 
4 miljoen buigcycli 

Torsieresistent 
5 miljoen torsiecycli | ±180°/m

IP67 
door aangegoten kunststof

 

360° afscherming
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bepaalt onder andere of medische apparatuur aange-
sloten mag worden en of apparatuur wel of niet onder 
garantie valt.

Bij de integratie van energiemeetsystemen voor energie-
besparing is het een must om de kwaliteitsaspecten van 
spanning en stroom mee te nemen en te integreren in 
het meetconcept.

In drie stappen naar minder verbruik, lagere 
onderhoudskosten en minder uitval

Power Management is een continu verbeterproces 
van meten, analyseren en verbeteren met als doel het 
energieverbruik en onderhoudskosten te verlagen en 
de kans op uitval de minimaliseren.

Stap 1: Meten met Power Analysers
Voor een continu verbeterproces is het nodig 24/7 te 
meten. Alleen zo worden trends vastgelegd, kan ener-
giebesparing worden aangetoond en kan direct worden 
gealarmeerd bij incidenten.

Voor het opzetten van een “installatiedekkend” meet-
systeem hanteert fortop een standaard blauwdruk 
waarbij elk niveau van de elektrische installatie het 
meest geschikte meetinstrument krijgt. Fortop maakt 
hierbij gebruik van meetinstrumenten van Janitza. Met 
een resolutie van 50 µs worden spanningen en stromen 
gesampled waardoor een nauwkeurige meting wordt ver-
kregen en iedere storing nauwkeurig wordt geregistreerd. 
De Janitza meters worden in Duitsland geproduceerd en 
toegepast in vele high-end applicaties. We onderschei-
den vier meetniveau’s met elk hun eigen meetinstrument:

    Niveau 1: Inkomende velden op middenspanning
 Power Quality Analysers

    Niveau 2: Laagspanningszijde transformatoren
 Power Analysers

   Niveau 3: Afgaande velden hoofdverdelers
 Universeelmeters

   Niveau 4: Onderverdelers en eindgebruikers
 DIN-rail verbruiksmeters

Stap 2: Analyseren en rapporteren met DCEM
Om alle meetdata te verzamelen in één systeem is het 
energiemanagementsysteem DCEM ontwikkeld. Het 
pakket is afgestemd op de specifieke kenmerken van 
elektrotechnische installaties. Met DCEM wordt tot op de 
milliseconde inzicht verkregen in real-time- en historische 
meetdata van de gehele installatie. Gegevens van meet-
instrumenten, schakelaars en UPS-en worden omgezet 
naar real-time alarmen, visualisaties en rapportages. 
Deze informatie is via een gebruiksvriendelijke web-inter-
face toegankelijk op alle apparaten met een standaard 
webbrowser. Het pakket is oneindig schaalbaar in aantal 
gebruikers, functies, datapunten en locaties en heeft zijn 
nut bewezen in applicaties tot 8000 energiemeters in één 
netwerk.

Alarmmanager
De belangrijkste functie van een Power management- 
systeem is de alarmmanager. Dreigende overbelasting, 
uitval van spanning en afwijkingen in de kwaliteit van 
spanning en stroom worden opgeslagen met een 
nauwkeurige datum-/tijdstempel. De actieve alarmen 
worden doorgezet via SMS, e-mail, GBS of een speciale 
app voor de smartphone.

Inzicht in energiestromen met de Power Tree-functie
Met de Power Tree-functie wordt van de gehele elektro-
technische installatie, zowel de real-time en historische 
belasting per fase in kaart gebracht. Met een druk op 
de knop is te bepalen waar eventuele overcapaciteit 
aanwezig is. Sluipverbruikers en energieslurpers worden 
direct herkend.

Stap 3: Verbeteren van de netspanning door 
actieve oplossingen
Het oplossen van het probleem bij de bron is niet altijd 
eenvoudig. Afzonderlijk voldoet vervuilende apparatuur 
aan de van toepassing zijnde normen, maar bij elkaar 
opgeteld wordt de norm overschreden. Passieve oplos-
singen als cos-phi compensatie of passieve filters bieden 
in de dynamische netten geen uitkomst. In moderne 
netten blijken vaak de moderne actieve compensatie- 
systemen de meest effectieve oplossing.

Verbeteren Power Quality door toepassen van 
actieve filters
Actieve filters zijn de ideale oplossing voor het oplossen 
van de meest voorkomende problemen in moderne elek-
triciteitsnetten. De werking van een actief filter kan het 
best worden vergeleken met een anti-geluidsinstallatie. 
Er wordt een tegenstroom geïnjecteerd die 180 graden 
in fase verschoven is met de op te heffen stroom. Hier-
door zijn bijna alle voorkomende Power Quality proble-
men op te lossen.

MOGELIJKE POWER QUALITY PROBLEMEN

   een falend noodstroombedrijf door een  
capacitief net, harmonische vervuiling en  
ongelijk belaste fasen

   meer storingen en hogere onderhoudskosten  
door toenemende netvervuiling

   een zwaarder belaste nul-leider als gevolg  
van ongelijk belaste fasen en netvervuiling

   een zwaarder belaste transformator als gevolg  
van netvervuiling en asymmetrische belasting

   het niet voldoen aan de minimale spannings- 
kwaliteitsnorm in ziekenhuizen met eventuele  
aansprakelijkheidskwesties tot gevolg

 

Een team van fortop-specialisten begeleidt u door alle stappen 
van Power Management

Opheffen van spanningsdips door toepassing  
van spanningstabilisatiesystemen
Spanningstabilisatiesystemen zijn oplossingen voor het 
“opvullen” van spanningsdips. In tegenstelling tot UPS-en 
staan deze stabilisatiesystemen parallel aan de belas-
ting en kunnen hiermee de kortdurende spanningsdips 
worden opgevangen. Hiermee wordt uitval van appara-
tuur voorkomen en worden ongewenste stroompieken 
voorkomen.   

Tekst: Arjan Pit | sales manager energy control

Beheerders van elektrotechnische installaties 
staan voor grote uitdagingen. Er moeten tal van 
energiebesparende maatregelen genomen wor-
den. Daarnaast zet de toename van het gebruik 
van elektronische apparatuur en netvervuiling de 
betrouwbaarheid van de elektrische installatie 
steeds meer onder druk. 

Bestaande monitoringssystemen richten zich 
veelal op energieverbruik. Daarbij worden de 
kwaliteitsaspecten van spanning en stroom uit 
het oog verlogen. Binnen Power Management 
krijgen deze aspecten de benodigde aandacht.

Power Management is een continu verbeterproces 
van meten, analyseren en verbeteren met als doel 
uitval voorkomen, energie- en onderhoudskosten te 
verlagen en de gevolgen van storingen te minimali-
seren. Fortop automation & energy control gebruikt 
haar ervaring om de beschikbaarheid van spanning 
en stroom onder alle condities te vergroten. Power 
management is te verdelen in vier aspecten:

1. Energiemanagement
De verplichte EED Energie-audit en scherper 
wordende eisen vanuit de overheid maken continu 
inzicht in de energiestromen noodzakelijk. 
Door energie zichtbaar te maken wordt de bewust- 
wording en betrokkenheid bij maatregelen vergroot 
en heeft u continu inzicht in de effecten ervan. 
Ook wordt hiermee het verrekenen van energie naar 
onderverhuurders mogelijk. Door het vermogen 
van boven tot onder in de installatie te visualiseren 
worden het energieverlies, de sluipverbruikers en 
aansluitfouten van meters direct herkend.

2. Load management
Beheerders willen graag weten waar groei in de 
installatie mogelijk is, zonder de installatie uit te 
breiden. Bij omschakeling op generatorbedrijf is 
het essentieel om inzicht te hebben in het beschik-
bare vermogen, om de aangesloten apparatuur te 
kunnen voeden. Harmonische vervuiling, lage cos-
phi en ongelijk belaste fasen leggen extra druk op 
de elektrische infrastructuur. Daarnaast zorgt het 
dynamische gedrag van de belasting ervoor dat het 

moeilijk is voorspellingen te doen. Inzicht tot op de milli- 
seconde is dan noodzakelijk. 

3. Event management
Gebeurtenissen als spanningsdips en stroom-
pieken kunnen leiden tot uitval van (delen) van de elektri-
sche installatie. Door tijdige alarmering kan de uitvalduur 
worden verkort doordat storing-
zoeken sneller gaat. Door het registreren van  dips en pieken 
tot een resolutie van 50 microseconde, kan de oorzaak wor-
den achterhaald en kunnen passende maatregelen worden 
genomen om de negatieve gevolgen van deze verschijnse-
len te minimaliseren.

4. Power Quality management
Een “gezonde” spanning leidt tot lagere onderhoudskosten, 
helpt uitval voorkomen en bespaart elektrische energie. 
Daarnaast zorgt het voor inzicht en een scherpe verdeling 
van verantwoordelijkheden. Dit is van belang bij aanspra-
kelijkheidskwesties na het uitvallen van apparatuur. Span-
ningskwaliteitsnormen spelen hierbij een belangrijke rol. Het 
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Power Management onmisbaar in de moderne elektrische installatie
totaalconcept voor energy management

         Het artikel online lezen?
         Scan de QR-code.

De unieke keten van 
competenties van meten, 
analyseren en verbeteren.

 
Een ADF injecteert een tegenstroom die 180 graden in fase verschoven is met de op te heffen stroom

actief 
filter
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Nothing 
but perfect.
Tot 6 keer helderder dan vergelijkbare signaaltorens / Maximale flexibiliteit door 7 

posities / Twee visuele vertoningen beschikbaar met de nieuwe diffuser / Nog grotere 

helderheid van de toplichtmodule met halfbolvormige signalering / Nieuwe ledlicht-

modules met meerkleurige, roterende verlichting, multifunctionele en constante 

belichtingsfuncties / Meertonige module nu ook beschikbaar als tussenmodule / 

Nieuwe meertonige alarmmodule voor de best mogelijke toonkwaliteit en -variëteit / 

Innovatieve MP3/spraakuitvoermodule voor het afspelen van audioformaten /  

Gepatenteerde, kosteneffectieve M12-bases 

www.auersignal.com

The new Signal Tower

Interview: Erik Driessen | Foto’s: Ingeborg Lukkien

‘Groene’ apparatuur zoals ledverlichting en 
schakelende voedingen zijn ‘sluipmoordenaars’ 
voor noodstroominstallaties. Dat stellen Jan Hendriks,  
Barry Smit en Maurice Schipper van het Martini  
Ziekenhuis in Groningen. Met het energiemonitorings-
systeem van fortop houden ze voortdurend de vinger 
aan de pols én beschikken ze over informatie waar-
mee ze het management overtuigen van de gevaren 
van netvervuiling.

Hendriks (Maintenance Engineer en sinds kort project- 
leider), Smit (Energiecoördinator en Project Engineer)  
en Schipper (Technische Beheerder E) werken bij  
Facilitaire Zaken van het Martini Ziekenhuis. Dat is  
een topklinisch opleidingsziekenhuis met een breed 
aanbod aan excellente medisch-specialistische zorg 
en expertises als ‘Moeder & Kind’, Oncologie en allergiën 
bij kinderen. In het ziekenhuis, één van de zeven Santeon 
ziekenhuizen in Nederland, werken bijna drieduizend 
mensen. Dat een betrouwbare energievoorziening 
cruciaal is voor een ziekenhuis hoeft nauwelijks betoog. 
Veel is daarom gericht op een betrouwbare noodstroom-
voorziening bij netuitval.

Een bezoek aan een beurs in Frankfurt zette het trio in 
2012 letterlijk en figuurlijk op het juiste spoor, vertelt 
Hendriks. “Toevallig ontmoetten we onderweg in de trein 
een delegatie van KPN. Die wees ons op de kwaliteit van 
Janitza-meters en de voordelen die wij daarmee zouden 
binnenhalen. ‘Hun stand moet je bezoeken…’, zeiden ze. 
Daar spraken we voor het eerst met medewerkers van 
fortop.”

De eerste analyser werd geïnstalleerd op een oude plank 

Regelmatig storing
De eerste meter kwam vervolgens voor een acuut  
probleem het ziekenhuis binnen, herinnert Schipper zich. 
Een voedselkar viel regelmatig in storing en volgens de 
fabrikant lag de oorzaak in de voedingsspanning van het 
Martini Ziekenhuis. “Toen schaften we een Janitza- 
meter aan om te kijken of dat klopte. Die installeerden 
we op een oude plank. Het zag er niet uit, maar we 
ontdekten bij de eerste storing al dat ons netwerk niet 
de oorzaak was. Met die informatie konden we terug 
naar de fabrikant van de voedselkarren. Die eerste meter 
hadden we snel terugverdiend.”

Die diagnose was een belangrijke stap naar de aanschaf 
van het energiemonitoringssysteem DCEM van fortop. 
Smit: “We hadden zowel in de oudbouw als nieuwbouw 
meters die sterk verouderd waren. De database liep  
regelmatig vast en het systeem was niet klantvriendelijk: 
 je moest heel omslachtig data importeren in Excel en 
dan grafieken maken. We gebruikten het daardoor in 
feite alleen voor maandrapportages van het energie- 
verbruik, terwijl we behoefte hadden aan veel meer 
informatie en analyses. Ook omdat power quality 
ondertussen een serieus issue was.”

“ Bij storingen kunnen  
we direct de oorzaak  
opsporen.” 

Noodstroom
Het oorspronkelijke plan om de 24 oude meters te 
vervangen voor Janitza-analyzers breidde met de komst 
van de EED-wetgeving aanzienlijk uit. Die wet verplicht 
grootverbruikers inzicht te geven in hun energieverbruik. 
In de nieuwbouw zitten nu 190 meters. Maintenance 
engineers, de elektro afdeling, de energiecoördinator en, 
bij calamiteiten, de storingsdienst beschikken via het 
DCEM-pakket op elk gewenst moment digitaal over alle 
informatie. “Bij storingen kunnen we direct de oorzaak 
opsporen. Minimaal net zo belangrijk is dat we de te 
verwachten belasting van de noodstroomaggregaten 
bij netuitval bewaken. Op basis van die voorspellingen 
hebben we gekozen voor een andere noodstroom- 
aggregaat, omdat de capaciteit op bepaalde momenten 
niet toereikend zou zijn. Betrouwbare noodstroom is 

voor een ziekenhuis cruciaal, alleen al uit oogpunt van 
de patiëntveiligheid”, zegt Hendriks.

Buiten die energiemonitoring gebruikt zijn afdeling de 
loggers, meters en software ook voor andere doeleinden. 
“Het Martini Ziekenhuis verhuurt een aantal ruimtes 
aan externe partijen. Met de meters houden we hun 
energieverbruik bij, zodat we die kosten bij de belasting 
kunnen terugvorderen. Ook zien we nu eenvoudig of ons 
netwerk nog ruimte biedt voor het energieverbruik van 
zo’n verhuurder”, vertelt Smit als voorbeeld. En dat geldt 
ook voor verbouwingen, vult Hendriks aan. “Onlangs is 
naast het Martini Ziekenhuis een nieuwe huisartsenpost 
geopend. Voor de bouw berekenden wij dat een eigen 
transformator en noodstroom niet nodig was, omdat de 
bestaande bouw capaciteit over had. Dan realiseer je 
een directe besparing.”

Sluipmoordenaar
Smit vindt de koppeling met Navigator van Siemens ook 
ideaal. Met dat pakket beheert hij de inkoop van energie 
en maakt hij maandrapportages en meerjarenvergelijkin-
gen. “Eerder moest ik daarvoor informatie uit verschil-
lende pakketten halen, terwijl ik met DCEM meteen alles 
overzichtelijk heb. We meten nu veel preciezer omdat 
we dieper en fijnmaziger informatie en analyses uit ons 
netwerk kunnen halen.”

En daarmee kan de afdeling voorstellen en adviezen 
aan het management ook beter onderbouwen, stelt 
Hendriks. Hij geeft netwerkvervuiling als voorbeeld. 
“Iedereen wil tegenwoordig groene apparatuur, zonder 
erbij stil te staan dat dit resulteert in een minder stabiel 
netwerk. Dankzij fortop konden wij aantonen dat bijvoor-
beeld ledverlichting en schakelende voedingen sluip-
moordenaars zijn voor onze noodstroominstallatie en 
dat we moesten opschalen met de capaciteit van onze 
noodstroomaggregaten. Voortdurend monitoren voor-
komt stroomonderbrekingen door interne oorzaken.”

Over de samenwerking en ondersteuning van fortop zijn 
Schipper, Smit en Hendriks zeer te spreken. “De mede-
werkers zijn kundig en het bedrijf is zeer benaderbaar: je 
hoeft maar te bellen en ze komen in actie. 
Op basis van onze ervaringen is Medisch 
Spectrum Twente ook de samenwerking 
met fortop aangegaan. Dat zegt genoeg.”  

Klantverhaal 

Voortdurend monitoren cruciaal 
voor Martini Ziekenhuis 
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Jan Hendriks en Maurice Schipper 
van het Martini Ziekenhuis bij 

de noodstroomaggregaten.
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Zonder installatie 
of koppeling met
een IT-netwerk 
toegang tot 
meetdata
fortop DCEM Cloud
Zelfs op locaties zonder vaste internetverbinding - 
als een trafohuisje - of op een locatie waar u geen 
koppeling in uw bestaande IT-netwerk wilt, heeft 
u altijd en overal inzicht in uw meetgegevens. De 
DCEM software zet complexe meetgegevens in de 
vorm van ruwe data om naar bruikbare informatie 
en rapportages. DCEM is software die meetdata als 
verbruik, belasting, spanningsdips en power quality 
continu inzichtelijk maakt via een webportaal. 

Zet een veiligheidssysteem op 
met een programmeerbaar 
veiligheidsrelais
ReeR Mosaic 
De ReeR Mosaic is een programmeerbaar veiligheidsrelais voor 
het beveiligen van machines of installaties. De serie bestaat uit 
meerdere modules met ieder hun eigen functie. Het veiligheids-
systeem bewaakt verschillende veiligheidssensoren zoals 
veiligheidslichtschermen, laserscanners, fotocellen, mechanische 
eindschakelaars, matten, nood-uit knoppen en tweehandbediening 
in één systeem.   

Tekst en foto’s: steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG, Löhne: www.steute.de

Al meer dan tien jaar ontwikkelt steute draadloze 
schakelaars. Tot nu verzonden die schakelaars hun 
status via een punt-naar-puntverbinding met een  
LAN Gateway ontvanger naar een hoger systeem.  
Nu heeft steute een compleet nieuw draadloos netwerk 
met “access points” gemaakt. Hierdoor is permanente 
communicatie van de draadloze schakelaars tot in het 
ERP-systeem mogelijk. 

“sWave.NET is de volgende logische stap bij de integratie van schakelaars voor indus-
triële data”, aldus Andreas Schenk, productmanager Wireless bij steute in het Duitse 
Löhne. Het maakt variabele communicatie tussen de draadloze schakelaars van steute 
en nieuwe access points mogelijk. “Onze access points werken net als routers: ze ont-
vangen wireless signalen van draadloze schakelaars, bundelen die en zenden ze via het 
ethernet of wifi naar een of meer applicatieservers”, legt Schenk uit. Bovendien biedt de 
onderneming driversoftware aan, die de sWave.NET-hardware verbindt met de applica-
tie van de klant. Hiervoor is op de applicatieserver een database geïnstalleerd, die alle 
binnenkomende gegevens verzamelt en aan het IT-platform van het betreffende bedrijf 
doorgeeft. “Onze klantspecifieke netwerkoplossingen met eigen applicatieservers en 
eigen interfaces voor de IT van de onderneming bieden nieuwe mogelijkheden voor het 
uitwisselen van informatie en gegevens, die boven de afzonderlijke niveaus uitstijgen”, 
zegt de wireless-expert en voegt eraan toe: “Zo zorgen wij voor permanente communi-
catie tussen de afzonderlijke schakelaars en het ERPsysteem – dus van de sensor tot 
het netwerk.”

De vijf belangrijkste elementen van het netwerk
Volgens steute zijn er in totaal vijf sleutelelementen nodig voor de realisatie van een 
dergelijk draadloos netwerk: sensoren en schakelapparatuur die draadloos kunnen 
werken, een hoogwaardige draadloze standaard, access points als ‘backbone’ van het 
systeem, geïntegreerde communicatie tot op het hoogste level en eenvoudige con-
figuratie van het netwerk. “Door onze jarenlange ervaring met wireless oplossingen 
beschikken we over een breed assortiment draadloze schakelaars”, vertelt Schenk. 
Behalve elektromechanische draadloze schakelaars, zoals positie-, voet- en trekkoord-
schakelaars, worden ook draadloze sensoren, bijvoorbeeld magneetschakelaars, en 
draadloze inductieve sensoren aangeboden, die in het sWave.NET-netwerk kunnen 
worden geïntegreerd. “Hiermee bieden wij een optimale en vooral brede basis van 
draadloze schakelaars voor het draadloze netwerk”, aldus Schenk. 

Als draadloze standaard is een stabiel, maar toch energiezuinig draadloos protocol in 
een universeel te gebruiken 868-MHz-/915-MHz-band gekozen. “Een gering energie-
verbruik is bij draadloze overdracht natuurlijk altijd belangrijk. Het is niet in het belang 
van de gebruiker, als hij al na een maand de batterij in een apparaat moet vervangen”, 
vindt Schenk. Daarom beperken de experts zich bij de draadloze technologie tot de 
onregelmatige overdracht van kleine hoeveelheden gegevens. “Hierdoor is een zeer 
laag energieverbruik mogelijk. Buiten kunnen we daarmee tot 700 m overbruggen; in de 

productie is een veilige uitbreiding van het netwerk tot ca. 50 meter mogelijk”, gaat hij 
verder. De access points worden verspreid over het zendbereik geïnstalleerd. Ze com-
municeren met de draadloze schakelaars. Elk access point is in staat om de signalen 
van circa 100 draadloze schakelaars te ontvangen. “Dat hebben we al bij verscheidene 
applicaties aangetoond. In totaal kunnen binnen het sWave.NET-netwerk 1000 schake-
laars draadloos met elkaar communiceren”, zegt de productmanager. De betrouwbaar-
heid van de signaaloverdracht wordt door een gestructureerde overdrachtsprocedure 
bij de access points gegarandeerd. Is het niet mogelijk om naar het eerste access point 
te zenden, dan wordt het volgende access point gekozen. En zo verder.

In de applicatieserver is een door steute ontwikkelde database geïnstalleerd, die alle 
informatie uit het veld verzamelt en deze direct of via middleware doorgeeft aan het 
IT-platform bij de klant, zoals een ERP-, CMS- of bedrijfsgegevensregistratiesysteem 
of een LVS.

Toepassingsmogelijkheden
In principe is het nieuwe draadloze systeem van steute ontworpen voor complexe
installaties en netwerken. Het is toepasbaar in veel verschillende branches. “Een
voorbeeld is de goederenstroom in de logistiek. Daarom stonden wij dit jaar voor
de eerste keer op de LogiMAT-beurs in Stuttgart. sWave.NET trok veel aandacht”,
vertelt Schenk. Juist bij goederenstromen in logistiek brengt draadloze technologie 
grote voordelen met zich mee voor een soepel lopende goederenstroom omdat er  
geen kabels meer nodig zijn. Hier zien de experts nog veel potentieel voor de draad-
loze technologie. Schenk noemt als voorbeeld draadloze trekschakelaars, waarmee 
bestuurders van vorkheftrucks roldeuren kunnen openen en sluiten. Hij geeft nog een 
voorbeeld: draadloze positieschakelaars en -sensoren bij kanban systemen.  
De schakelaars en sensoren zijn op montagewerkplekken aangebracht en detecteren 
daar of er kanban bakken aanwezig zijn. “We hebben een dergelijk voorbeeld ook op 
onze stand op de LogiMAT laten zien”, vertelt de expert in draadloze verbindingen. 
Hiermee demonstreerden wij dat het met sWave.NET mogelijk is om op basis van de 
directe gegevensstroom – van de draadloze schakelaars tot de logistiek of het voor-
raadbeheersysteem – onmiddellijk in het magazijn vast te stellen waar en op welke 
werkplekmateriaal nodig is.

sWave.net 

Permanente draadloze communicatie
van sensor tot netwerk
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Industrie 4.0

sWave.NET geeft productiebedrijven een nieuwe vorm van vrijheid - 
ook en juist in de productie, die volgens de principes van Industrie 4.0 
is gevormd. Zo is de continue informatiestroom een centrale voor-
waarde voor een efficiënte, (gedeeltelijk) geautomatiseerde fabricage 
van hoogwaardige producten in kleine aantallen.

Industriële connectorbehuizing 
voor voedingsmiddelenindustrie 
ILME T-Type
De ILME T-Type, H-Type en C-Type behuizingen voor industrieconnectoren 
zijn bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen die worden gebruikt  
in de voedingsmiddelenindustrie. De behuizingen hebben een beschermings-
graad tot IP69. Naast de hygiënische versie zijn ook aluminium behuizingen  
verkrijgbaar met beschermingsgraden tot IP68. T-Type voldoet aan de  
eisen van EHEDG-richtlijn en zijn goedgekeurd volgens Ecolab. De sluitklem-
men zijn blauw, om achtergebleven verontreiniging makkelijk te identificeren.  



Nieuwbouw Zwartsluis

Nieuwbouw in Zwartsluis
feestelijk gestart

Advert 3
width 170 mm

height max. 378 mm

10 evenementen over fortop 11

SensoPart FT 55-CM

Afstand is niet belangrijk
voor deze kleurensensor

agenda

1 juni 2018 
workshop Power Quality - basis
/evenementen/power-quality-workshop

6 & 7 juni 2018
Vision, Robotics & Motion
/evenementen/vision-robotics-2018 

14 juni 2018
Power Electronics Event
/evenementen/power-electronics-2018

24 augustus 2018 
workshop Power Quality - basis
/evenementen/power-quality-workshop

2 t/m 5 oktober 2018
World of Techology & Science
/evenementen/wots-2018/

19 oktober 2018
workshop Power Quality - basis
/evenementen/power-quality-workshop

6 t/m 8 november 2018
Elektrotechniek
/evenementen/elektrotechniek-2018/

13 november 2018
IT Room Infra Event
/evenementen/it-room-infra-2018/

30 november 2018
workshop Power Quality - basis
/evenementen/power-quality-workshop

Een grote zandbak is het naast het 
hoofdkantoor van fortop in Zwart-
sluis. In april is gestart met de aan-
bouw van het karakteristieke pand 
aan de Grote Kranerweerd. 

Voor het zoveelste jaar op rij groeit fortop. Niet 
alleen qua cijfers, maar ook qua mensen. In 2013 
werkten er vijftien mensen bij fortop, tegenwoor-
dig zijn dat er ruim dertig. Al die mensen hebben 
een werkplek nodig. Die plek is er niet meer. 
Daarom wordt het pand dit jaar nog uitgebreid. 

De bouw is gestart en gaat in volle vaart. Eind 
april, toen bijna alle collega’s uit zowel Neder-
land, België én de UK en de families van Harmen 
en Ton in Zwartsluis waren, werd de nieuwbouw 
feestlijk ingeluid. De moeders van Harmen en  
Ton onthulden het ‘bouwbord’.

Het ontwerp van artchitectenbureau B+O en  
het werk van binnenhuisarchitect Jeroen van 
Zwetselaar moet een pand opleveren waarvan 
klanten direct onder de indruk raken. 

“ Ervaren, contact en  
ontmoeten staan centraal 
in het vernieuwde pand  
in Zwartsluis.”

In de toekomst gaan we vaker bijeenkomsten 
als workshops en demo’s organiseren. We willen 
daarvoor meer ruimte voor ontmoetingen 
met bezoekers. 

De nieuwbouw zal rond de kerst klaar zijn. Daarna 
krijgt het al bestaande deel aan de binnenkant een 
metamorfose. Bij de bouw schakelen we onder 
meer TMO en Van den Berg uit Zwartsluis in.

 

Speak the same language  
as robots 

 •  VISOR® vision sensor for 2D  
robot applications

 •  Easy interface with the robot

•  Finding parts with just a  
few clicks thanks to easy  
configuration

www.sensopart.com

Two way Wireless Safety
the safe, reliable
UH 6900

Customer benefits

 Long range ultra reliable 
 radio transmission (> 800 m)

 Maximum safety 
 up to PL e, SIL 3

 3 x Dual channel safety inputs
 8 x Cross operated 

 inputs & outputs
 Fast setup via free windows 

 compatible USB software
 Extensive signal quality 

 & operation diagnostics

800 m

SIL 3
PL e

E. DOLD & SÖHNE KG
P.O. Box 1251 • 78114 Furtwangen • Germany
Tel. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com
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Veel kleurensensoren hebben problemen met het  
herkennen van kleur op verschillende afstanden.  
De SensoPart FT 55-CM beschikt over een interne 
afstandscorrectie waardoor de kleurensensor 
dezelfde kleur op verschillende afstanden herkent. 
Met behulp van I/O-Link of teach-in-buttons onthoudt 
de kleurensensor maximaal twaalf kleuren. De soft-
ware voor I/O-Link is gratis en kan veel meer dan het 
in-teachen van verschillende kleuren. 

De kleurensensor FT 55-CM is de ideale sensor voor 
uitdagende kleurendetectie- en sorteertaken. Er zijn 
zes versies kleurensensoren voor verschillende applica-
ties beschikbaar, namelijk: kleurdetectie van auto- 
zekeringen, detectie van glanzende blisterverpakkingen, 
onderscheid tussen gepolijste en niet-gepolijste 
metalen oppervlakken, foliedetectie op glanzende 
oppervlakken en detectie van deksels of etiketten.

Intuïtieve sensoropstelling
Met de gratis software is het mogelijk om RGB- 
waardes als output te ontvangen, een geaccepteerde 
afwijking van kleuren in te stellen of een kleur te koppe-
len aan een specifieke output. De FT 55-CM is de ideale 
sensor voor uitdagende kleurendetectie- en sorteer- 
taken, bijvoorbeeld in machines, automotive-industrie, 
kunststoffen, farmaceutische of verpakkingsindustrie.

KENMERKEN

  Maximaal twaalf kleuren opslaan
  Interne afstandscorrectie voor herkennen  

van één kleur op verschillende afstanden
 Tot 150 mm detectiebereik
  Glansonderdrukking voor glinsterende en  

reflecterende objecten
 LCD-scherm
 Configuratie en uitlezen via I/O-Link
 Trigger-modus
 IP67, IP69, Ecolab UL-certified

Een bezoek aan een beurs in Frankfurt zette het trio in 
2012 letterlijk en figuurlijk op het juiste spoor, vertelt 
Hendriks. “Toevallig ontmoetten we onderweg in 
de trein een delegatie van KPN. Die wees ons op de 
kwaliteit van Janitza-meters en de voordelen die wij 
daarmee zouden binnenhalen. ‘Hun stand moet je 
bezoeken…’, zeiden ze. Daar spraken we voor het eerst 
met medewerkers van fortop.”

Ontdek de voordelen
van een fortop 
webshop-account

In de webshop van fortop kunt u gemak-
kelijk zoeken op artikelnummer, toepas-
singsgebied of op merk. Uw geselecteer-
de producten kunt u bewaren voor een 
volgend bezoek. Van de selectie kan een 
offerte gemaakt worden, handig! Direct 
bestellen kan natuurlijk ook.

De voordelen:
  Meer dan 30.000 artikelen  

van verschillende A-merken
  Zoeken op basis van merk,  

productgroep, branche en  
artikelnummer

  Toegang tot prijzen
  Artikelen opslaan 
  Offertes aanvragen
  Orderstatus controleren
  Orderhistorie bekijken
  Productspecificaties  

delen met collega’s



DRAADLOOS BETROUWBAAR SCHAKELEN

sWave® 2.4 GHz-safe, de nieuwe draadloze technologie platform 
voor draadloze industriële schakelaars

- Draadloze voetschakelaar met veiligheidsfunctie en type-onderzoek 
- Veilig en betrouwbaar met de nieuwe draadloze technologie sWave® 2.4 GHz-safe 
- Veiligheidsniveau: PLe volgens EN ISO 13849-1

Meer informatie? Neem contact op met fortop.
www.fortop.nl

sWave®2.4 GHz-safe
verbindt veilig

Meer informatie over sWave?
Scan de QR-code

steute Wireless


