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Toekomst van Kalibratie
Heartbeat Technology™

Toekomst van Kwaleitsbeheer
Inline kwaliteitsmonitoring

Samen bouwen aan de Toekomst:
4 Openingsevents

2

Uitgave 1_2018

U bent welkom op eender welk
evenement!
We leggen de volgende accenten:
• 29 Mei 2018: Voeding & Dranken, Life
Sciences, Water & Afvalwater (NL)
• 31 Mei 2018: Voeding & Dranken, Life
Sciences, Water & Afvalwater (FR)
• 19 Juni 2018: Chemie, Petrochemie,
Olie & Gas, Energie (NL)
• 21 Juni 2018: Chemie, Petrochemie,
Olie & Gas, Energie (FR)

Beste lezer,
Samen Bouwen aan de Toekomst! Driedubbel interessant…
Herinnert u zich nog mijn voorwoord
in ons klantenmagazine Meetpunt in
de herfst 2017? Ik had u toen een
belofte gedaan!
In die periode is Endress+Hauser
BeLux verhuisd maar haar gloednieuw bedrijfsgebouw op het adres
Carlistraat 17-19 in Evere (Brussel).
U ziet het goed: aan de andere kant
van dezelfde straat waar we vroeger
gevestigd waren. Ik had toen beloofd
u uit te nodigen om in het voorjaar
2018 ’s te komen kijken.
Nù zijn we zover! De nieuwe
thuishaven van de “People for Process
Automation” is klaar. We kunnen nu
“Bouwen aan de Toekomst”, samen
met u… om te beginnen al op de
openingsseminaries op dinsdag 29 of
donderdag 31 Mei, of op dinsdag 19
of donderdag 21 Juni, telkens vanaf
13u00. U bent van harte uitgenodigd
én welkom bij ons.
Een partner in goeie doen zien is
altijd een geruststelling, maar de
“Toekomst” geldt niet alleen
voor ons… ook voor ù! Op de
openingsseminaries kan u dus
een aantal lezingen bijwonen, om
ùw Toekomst voor te bereiden.
Deze keer niet zozeer over onze
meetapparatuur op zich, maar vooral
over onze dienstverleningen en onze
meetsysteemoplossingen. Een minder
gekende kant van Endress+Hauser
misschien, maar helemaal ontworpen
om u in de Toekomst méér te

Meetpunt is een informatief magazine en wordt twee
keer per jaar uitgegeven door Endress+Hauser N.V.
Blader online door Meetpunt:
http://ebooks.endress.com/be/
meetpunt_1_2018/
Inschrijven voor de Endress+Hauser e-newsletter:
www.be.endress.com/newsroom/newsletter

laten produceren, uw kwaliteit te
verbeteren en/of kosten te besparen.
U zal er antwoorden en oplossingen vinden op uw vragen: wanneer
kalibreren, en wanneer is verifiëren
genoeg? Kan ik mijn productkwaliteitsbeheer verbeteren en sneller
laten verlopen? Hoe doen andere
bedrijven het: verschillende gastsprekers, én een kijkje bij de buren, bij
MSD Pharma in Nederland? Hoe krijg
ik mijn meetgegevens in mijn SAP
systeem (met praktische demonstratie)? Hoe helpt het Industrial Internet
of Things daar bij?
Bovendien, hopen wij ook een
aantal van uw sectorgenoten te
mogen verwelkomen. Dat wordt
dus een zéér interessante
namiddag over “Samen Bouwen
aan de Toekomst”… Driedubbel
interessant dus…
Bijna elk van de artikels in deze
Meetpunt sluit trouwens aan bij één
die lezingen. Kwestie van een beetje
opwarmen !
Veel leesplezier ondertussen, wij
verwelkomen u straks héél graag!
Met vriendelijke groeten,

Johan Puimège
General Manager

Heeft u vragen of opmerkingen over onze
producten of diensten?
Aarzel niet en neem vrijblijvend contact.
Tel +32 2 248 06 00
E-mail: info@be.endress.com
Wij waarderen ten zeerste uw feedback:
info@be.endress.com
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Endress+Hauser België/Luxemburg
is helemaal klaar voor de toekomst
Verhuizing naar innovatief state-of-the-art kantoorgebouw
opnieuw in het centrum van België

Een grondige stap vooruit
Een paar maanden geleden was het alle hens aan dek in
de Carlistraat in Evere. We verhuisden van het toenmalige
kantoor in de Carlistraat 13 naar een complete nieuwbouw
aan de overkant van de straat, Carlistraat 17-19. Een kleine
stap naar de overkant, maar een grondige stap vooruit voor
Endress+Hauser als organisatie.
Innovatief kantorencomplex
Zo’n 3 jaar geleden werd de start gegeven om een nieuw
kantorencomplex te tekenen dat tegemoet zou komen aan
drie doelstellingen: een innovatief kantorencomplex om de
sterk groeiende onderneming die Endress+Hauser BeLux nu
al tientallen jaren is te kunnen huisvesten, waarbij er niet
alleen een stimulerende omgeving wordt gecreëerd voor de
medewerkers maar evenzeer voor de klanten en partners
van Endress+Hauser.
Dubbel zo groot als het huidige gebouw
Het nieuwe gebouw is een innovatief state-of-the art kantorencomplex dat de waarden en principes, de verworven sterke
reputatie en de bijzondere bedrijfscultuur van Endress+Hauser
uitstraalt. Zowel architecturaal als met betrekking tot het
interieur. Het nieuwbouw kantorencomplex is 3.600 m² groot
verdeeld over 4 verdiepingen van telkens 900 m². Dubbel zo
groot als het gebouw aan de Carlistraat 13.
Duurzaamheid hoog in het vaandel
Het kantoor is gebouwd met alleen kwaliteitsvolle, innoverende, duurzame, milieuvriendelijke en energiebesparende

materialen. Niet alleen omdat Endress+Hauser duurzaamheid en hoge kwaliteit hoog in het vaandel draagt, maar
evenzeer omdat onze technologieën en oplossingen een
belangrijke rol spelen om onze klanten te helpen met hun
uitdagingen m.b.t. duurzaamheid, energiebesparingen en
milieuzorg. Het gebouw werd dan ook uitvoerig voorzien van
geothermische energievoorziening, 175 zonnepanelen en
eigen Endress+Hauser meetapparatuur.
Samenwerking wordt bevorderd
Bovendien is het gebouw aldus geconcipieerd dat samenwerkingen volop gefaciliteerd en bevorderd worden. De kantoren
staan in verbinding met de technische ruimtes, zodat de
openheid en transparantie optimaal is en efficiënte communicatie gegarandeerd. Het nieuw kantoor fungeert daarenboven als een ontmoetingsplaats en forum waar er samen
met klanten en partners creatief en enthousiast kan gebrainstormd en onderhandeld worden zodat er meerwaarde
ontstaat voor alle partijen. Daarnaast biedt het gebouw ook
een “Customer Experience Showroom” om onze expertise te
demonstreren, en voldoende ruimte en mogelijkheden om
events en trainingen te organiseren.
Iedereen welkom op onze 4 openingsevents
We openen officieel onze deuren voor onze klanten en
partners tijdens 4 niet-te-missen openingsevents. Verderop
in dit magazine leest u wat er allemaal staat te gebeuren.
We hopen in ieder geval dat u er bij kan zijn!

Lees alles over onze 4 openingsevents op de volgende pagina’s. Registreer tijdig om erbij te kunnen zijn op www.endress-events.be

3

4

Uitgave 1_2018

Kan kalibratie vervangen worden
door Heartbeat Technology™?
In de Life Sciences is het regelmatig uitvoeren van traceerbare kalibraties
van de procesinstrumentatie noodzakelijk om de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van procesmetingen te handhaven, en te voldoen aan
alle wet- en regelgeving.

Maar kalibraties kunnen duur zijn en
ze leiden doorgaans tot stilstand van
het proces, met een overeenkomstige
impact op de productie. Langs de
andere kant, als men niet tijdig
kalibreert, kan dit leiden tot fouten
die negatieve gevolgen hebben voor
de productkwaliteit of -veiligheid.
Dit kan op zijn beurt leiden tot grote
onvoorziene kosten. Om haar klanten
te helpen dergelijke problemen te
overwinnen, heeft Endress+Hauser
flowmeters met Heartbeat
Technology™ geïntroduceerd.
Deze flowmeters hebben on-board
verificatie en zijn een goed alternatief
voor kalibratie in gereguleerde
sectoren of sector waarin regelmatige
kalibratie vereist is.
Hoewel er vandaag een groot aantal

meetinstrumenten op de markt zijn
met zelf-diagnostische functies die
de gebruiker een zekere mate van
informatie over de gezondheid van het

“ Is het de
verantwoordelijkheid van
de eindgebruiker om de
juiste frequentie te bepalen
voor het kalibreren van elk
proces-instrument? ”
apparaat geven, leveren de meeste van
deze instrumenten geen traceerbaar
bewijs dat het instrument nog steeds
actief is in overeenstemming met de
oorspronkelijke specificaties van de
fabrikant.

Heartbeat Technology™ ondervangt
dit door middel van een continue
gezondheidscheck van de flowmeter,
zodat de belangrijkste parameters
van het apparaat gegarandeerd
binnen de originele Endress+Hauser
specificaties blijven. Elke afwijking
van de referentiewaarden van de
fabrieksinstellingen wordt visueel
weergegeven in gemakkelijk
te begrijpen diagnosedata, die
benadrukken dat onderhoud
vereist of een fout is opgetreden,
overeenkomstig met NAMUR NE 107
en NE 44.
Onderhoudsprogramma’s
Regelgevende instanties en normen,
waaronder GMP en ISO 9001, bepalen
of procesinstrumentatie periodiek
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Verificatierapport
Het verificatierapport wordt direct
in de flowmeter gegenereerd en
aangeleverd als een fraudebestendig
PDF bestand. Het bestand kan
opgevraagd worden via een web
server of op afstand gedownload
worden via een DCS of een Asset
Management Systeem.

moet worden gekalibreerd of
geverifieerd tegen meetstandaarden
die herleidbaar zijn tot nationale
of internationale normen. Is het
de verantwoordelijkheid van de
eindgebruiker om de juiste frequentie
te bepalen voor het kalibreren van
elk proces-instrument? De beslissing
over wanneer een instrument moet
gekalibreerd worden kan moeilijk
zijn, omdat er een juiste balans
moet worden gevonden tussen het
besparen op operationele kosten (door
uitbreiding van de intervallen tussen
kalibraties) en het waarborgen van de
betrouwbaarheid van het proces.
Het doel is altijd om downtime te
minimaliseren en tegelijkertijd de
productiviteit te maximaliseren.
Tot nu toe was het zo dat wanneer
een eindgebruiker besloot om
de kalibratiecycli te verlengen,
hij , de eindgebruiker wist dat de
gezondheidstoestand van het toestel
in de periode tussen twee kalibraties
moeilijk te verifiëren is.
Verificatie ingebouwd
Een alternatieve manier om aan
de wettelijke eisen te voldoen en in
sterke mate het vertrouwen in de
geïnstalleerde flowmeters te verhogen
is door middel van on-board verificatie
van het instrument. Het instrument
voert dan een onafhankelijk
gecontroleerd on-board diagnose

programma uit waarbij alle relevante
onderdelen van het instrument
worden gecontroleerd.
Hierdoor kan de gebruiker bevestigen
en documenteren dat het instrument
nog steeds voldoet aan de oorspronkelijke fabrieksreferentiewaarden.

“ Dankzij het gebruik
van toestellen met
Heartbeat Technology™
kan de eindgebruiker de
kalibratiecycli
significant verlengen,
de operationele kosten
verminderen en dit terwijl
het proces volledig
conform blijft. ”

De verificatie van een toestel met zelfdiagnose kan worden uitgevoerd zonder het instrument uit het proces te
halen. Hierdoor daalt de kans op een
besmetting van het proces en wordt
het risico op beschadiging van het
toestel tijdens re-installatie drastisch
verminderd. Het is zelfs niet nodig om
het proces te onderbreken aangezien
de verificatietesten uitgevoerd worden
in de achtergrond.

Onafhankelijke validatie
TÜV, een internationaal erkende
certificatie-instelling, heeft de
Heartbeat Technology™ van
Endress+Hauser gevalideerd en heeft
geconcludeerd dat het resultaat van
deze on-board verificatie technologie
net zo waardevol is als een natte
kalibratie. Dankzij het gebruik
van instrumenten met Heartbeat
Technology™ kan de eindgebruiker de
kalibratiecycli significant verlengen,
de operationele kosten verminderen
en dit terwijl het proces volledig
conform blijft.
Een belangrijk voordeel van Heartbeat Technology™ verificatie is dat
het zowel ter plaatse of op afstand
kan worden opgestart met een minimale inspanning. De verificatie is
gewoonlijk binnen enkele minuten
afgerond, waardoor de verificatie
zonder problemen dagelijks of zelfs
batch-na-batch kan worden uitgevoerd. Na de verificatie met Heartbeat
Technology™ genereert het toestel
een verificatierapport dat als een PDF
bestand gedownload kan worden om
te bewaren of te archiveren. De laatste
acht verificatierapporten worden ook
steeds bewaard in de transmitter van
de flowmeter.

www.be.endress.com/heartbeat

5

6

Uitgave 1_2018

De Toekomst van kwaliteit- en voedselveiligheidsbeheer
in hygiënische productieprocessen

“Inline” Kwaliteit Monitoring systemen
Meet uw proces, niet uw monsters. Potentieel tot veel winst!

In voedingsproductiebedrijven wordt men dikwijls
geconfronteerd met uitdagingen rondom kwaliteit van het
eindproduct. De eisen en normeringen van de Europese
Unie, van de Amerikaanse Food & Drug Administration
(FDA), van de distributie-sector (IFS, BRC), enz...
specifiëren de juiste ingrediënten, chemische en biologische
risico’s, procedures en sanitaire voorwaarden. Ook
consumenten hebben hoge verwachtingen rondom smaak,
textuur, houdbaarheid, voedselveiligheid.
Om hun productkwaliteit te borgen, voeren voedingsbedrijven veel analyses uit in hun laboratoria. Bijvoorbeeld,
de pH waarde van sommige voedingsproducten is kritisch,
omdat die zowel smaak als voedselveiligheid beïnvloedt.
Dat gebeurt door middel van – veelal manueel genomen –
monsters, op verschillende punten in het productieproces.
Dat wordt dan snel ter analyse naar het labo gebracht, om
vervolgens zo snel mogelijk de resultaten te rapporteren.
Operatoren of techniekers op de productievloer kunnen dan
eventueel correctieve acties ondernemen, verbeteracties of
herstellingen uitvoeren, indien nodig.
Er zijn verschillende nadelen: het tijdsverschil tussen
staalname en evt. correctieve actie (dus niet “real-time”),
tijds- en arbeidsintensief, risico op menselijke fouten bij
staalname, transport naar labo, testen in het labo. Als de
staalname tot laboresultaat 30 minuten vergt, dan heb je
niet een actueel beeld van je product, maar van 30 minuten
geleden. Het resultaat kan een slecht productielot zijn.
Als de test “inline” of “in-proces” zou gebeurd zijn, dan
zou een plotselinge afwijking gedetecteerd worden, en
zou onmiddellijke correctieve actie het productielot alsnog
“gered” kunnen hebben.
Niet alle kwaliteitsparameters in een voedingsproductieproces kunnen inline gemeten worden. Toch is er voor
meerdere kwaliteitsparameters, courante, aangepaste
meetapparatuur voor handen om “inline” kwaliteitscontrole
uit te voeren. Inline meetresultaten zijn uiteraard sneller ter

beschikking (real-time), maken onmiddellijke correctieve
actie mogelijk, eventueel zelfs op automatisch geregelde
manier.
Dit geldt vandaag al voor:
• Massa-debiet voor nauwkeurige receptuurdosering
• Densiteit, Brix, Plato, Baumé,˚SAL, graad van
fermentatie
• % concentratie (vaste stof, alcohol, suiker, enz.)
• pH (dmv. van “niet-glas” sensoren)
• Viscositeit
• Conductiviteit
• Opgeloste zuurstof (DO, “Dissolved oxygen”)
• Chloor
• Turbiditeit of troebelheid
• Kleur
• Soortelijk gewicht
Het toepassen van dergelijke in-line metingen assisteert
enorm bij het productie- en/of kwaliteitsbeheer van het
proces. Bijvoorbeeld, het volume aan desinfectiemiddel
in een hydrocooker voor blikvoeding moet nauwkeuring
geregeld worden om voedselveiligheid te kunnen
waarborgen. Een overdosis kan corrosie veroorzaken, en
verkwisting van desinfectiemiddel… te weinig veroorzaakt
een voedselveiligheidsrisico.
In een typisch voorbeeld, nam een voedingsbedrijf in
het verleden 2 maal per uur een monster. Er werden
vervolgens inline analyzers geïnstalleerd om vrije chloor,
pH en geleidbaarheid van het desinfectiemiddel te meten.
Deze realtime metingen leidden tot een besparing van
€10.000 per jaar aan verbruik van desinfectiemiddel. Deze
metingen lieten ook aan het automatiseringssysteem toe
om automatisch aanmaakwater toe te voegen, te besparen
op warmte-energie en minder afvalwater te produceren.
Uiteraard werd er ook geen laborant meer 2 maal per uur
uitgestuurd om monsters op te halen. Het eindresultaat
was het uitsparen van de benodigde investering op 7
maanden tijd.
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Robuust en betrouwbaar over lange tijdsperiode
Apparatuur, die origineel ontworpen is voor labo
omstandigheden, toepassen “in-proces” leidt onvermijdelijk
tot teleurstellingen. Hoge temperaturen, agressieve
detergenten en andere operationele omstandigheden op
de fabrieksvloer leiden snel tot storingen en meetfouten,
om van onderhoud en reparatie nog maar te zwijgen.
Deze problemen worden opgelost, als er apparatuur
wordt ingezet die specifiek ontworpen is om in dergelijke
omstandigheden nauwkeurig, betrouwbaar en langdurig
te functioneren. Dergelijke apparatuur komt typisch uit het
veld van de procescontrole.

Vereenvoudigde kalibratie
Met name met Memosens® analytische sensoren,
kan men onverwachte nieuwe manieren van werken
opzetten. Bijvoorbeeld, om een pH sensor in het verleden
te kalibreren, moest een kalibratie-technieker met zijn
gespecialiseerde apparatuur de fabrieksvloer op. De
kalibratie, toch een delicate en belangrijke interventie,
wordt dan in minder-dan-ideale omstandigheden
uitgevoerd: koud, vochtig, buiten, agressieve omgeving,
hoog bovenop tanks bijv. Vandaag, met Memosens®
technologie die snelle en eenvoudige uitwisseling
toelaat van sensoren, kunnen deze kalibraties in het
labo uitgevoerd worden, desnoods onder strengere
omstandigheden en werkinstructies van het labo zelf.
Zo neemt het labo de verantwoordelijkheid op voor het
kalibreren van kwaliteits-gerelateerde metingen.

Hygiënisch design
Het inzetten van inline kwaliteitsmonitoringapparatuur
werd in het verleden dikwijls beperkt door voedselveiligheidsvoorschriften, grote temperatuursveranderingen
tijdens het productieproces of CIP chemicaliën. Maar
vandaag voldoen de meeste meetinstrumenten aan EHEDG
en 3-A hygiënische standaarden, en werden specifiek
ontworpen voor installatie en gebruik in de voedingsin-

Conclusie: potentieel tot winst!
Inline process analyzers kunnen niet alle functies van een
modern kwaliteitslabo in een voedingsbedrijf overnemen.
Er zijn metingen, die niet betrouwbaar genoeg in een inline
opstelling kunnen gemeten worden. Ook naarmate de
voedselveiligheidseisen over tijd strenger worden, worden
productiebedrijven geconfronteerd met nieuwe soorten,
geavanceerde kwaliteitstesten.

De technische uitvoering van die inline apparatuur,
en de manier van werken mét die apparatuur, is sterk
geëvolueerd. Een greep uit een paar belangrijke aspecten:

Het toepassen van dergelijke in-line metingen assisteert enorm bij
het productie- en/of kwaliteitsbeheer van het proces
dustrie. pH sensoren bijvoorbeeld, werden oorspronkelijk
in glas uitgevoerd… een groot probleem en risico in een
voedingsproductieproces, in geval van sensorbreuk waarbij
glasdeeltjes in het voedingsproduct terecht zouden kunnen
komen. Tegenwoordig zijn pH sensoren voor hygiënische
toepassingen beschikbaar in PEEK, EPDM of ceramische
uitvoeringen.

Maar met de huidige moderne inline sensortechnologie,
kunnen een aantal min-of-meer eenvoudige, repetitieve
metingen wel degelijk naar de fabrieksvloer verschoven
worden. Dat bespaart in eerste instantie staalnameen labokosten, én levert - door de mogelijkheid tot
automatisering – hogere productievolumes en een hogere
productstabiliteit op over productieloten heen.

Digitale communicatie en systeem-integratie
Traditioneel werden dit type proces-meetinstrumenten
uitgerust met één enkele 4-20 mA uitgang om de gemeten
waarde over te brengen voor controle, display of opslag.
Vandaag is er een veel bredere keuze, vooral van digitale
uitgangen: Ethernet/IP, Profibus, Profinet, HART. Dit
vergemakkelijkt de koppeling aan automatisering- en ITsystemen, en laat ook toe om meerdere meetparameters
tegelijkertijd te meten en over te brengen.

Uiteindelijk “bevrijdt” het ook hooggekwalificeerde
laboranten om meer geavanceerde analyses uit te voeren,
die nodig zijn om aan strengere eisen te voldoen en zo een
concurrentieel voordeel te behalen in de markt.

Debietmeters met het Coriolis meetprincipe
leveren meerdere, gelijktijdige metingen op
Dikwijls wordt de mogelijkheid om met Coriolis
debietmeters inline kwaliteitsmetingen uit te voeren,
zelfs door instrumentatie- en procesingenieurs over het
hoofd gezien. Bijvoorbeeld, de densiteit meetfunctie van
de debietmeter kan gebruikt worden om de Brix of Plato
waarde van ingrediënten te bepalen. Een viscositeitsmeting
levert continue meetwaarden op, om bijv. te voorkomen
dat “off-spec” product wordt gemaakt, tussen twee labo
staalnames door.

Wil u meer te weten komen over
Inline Kwaliteitsmonitoring?
Kom dan kijken, luisteren en van gedachten wisselen met de
experten van Endress+Hauser én met sector-collega’s op één van
de Endress+Hauser seminaries ter gelegenheid van de opening van
het nieuwe bedrijfsgebouw in Evere (Brussel) op 29 Mei of 19 Juni.
Deelname aan deze events is gratis, maar inschrijving is gewenst.

www.endress-events.be
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IIoT ten dienste van kalibratie en metrologie

Smart Metrology-app berekent datum
van kalibratie
Moderne zogenaamd ‘slimme’ of ‘geconnecteerde’ apparaten hebben honderden parameters die fabrieksarbeiders helpen met het aansturen van hun proces, het controleren van de productkwaliteit, het onderhoud en de kalibratie
van hun machines. Toch doen ze vaak nog te weinig met die gegevens.
Werking van de Smart Metrology app

Endress+Hauser
cloud

Dankzij geconnecteerde sensoren en het internet kunnen
we nu al die gegevens nuttig gebruiken. Gebruikers
krijgen zo realtime informatie die helpt om de toekomst te
voorspellen en om beslissingen te nemen.
In de industriële automatisering worden gegevens
vaak voor de meest uiteenlopende zaken gebruikt.
Endress+Hauser koos ervoor om IIoT-oplossingen te
ontwikkelen in verschillende vakgebieden, zoals:
• Transport, opslag en distributie van producten
• Lifecycle-beheer van assets
• Opvolging van productkwaliteit en -gelijkvormigheid
Opvolging van productkwaliteit en -gelijkvormigheid
Dankzij de communicatiegateways van Endress+Hauser is
het nu makkelijk om van uw huidige meetinstrumenten,
slimme apparaten te maken waarmee u in real time hun
werking en metrologische gezondheid kunt controleren.
In een eerste fase zal Endress+Hauser de technologie
toepassen op de Memosens® analytische sondes.
De IIoT-gebaseerde systeem-architectuur bestaat uit:
1. Meetinstrumenten
2. Draadloze gateways, die enerzijds communiceren met de
sensoren en met de Endress+Hauser Cloud anderzijds
3. De “Smart Metrology” app, op smartphone of tablet

De meetwaarden en de asset-data van de sensoren
worden verzameld en geanalyseerd in de Endress+Hauser
Cloud. Vroeger werd gewerkt met vaste intervallen voor
kalibratie, maar nu berekent de Smart Metrology app de
beste kalibratiedatum op basis van algoritmen die werden
ontwikkeld door de experts van Endress+Hauser.
De app gebruikers krijgen helder advies over hoelang een
bepaalde sensor nog gebruikt kan worden vooraleer een
nieuwe kalibratie zich opdringt.
Voordelen:
• Betrouwbaardere meetresultaten
• Lagere onderhoudskosten
en lagere kosten voor
metrologie
• Grotere beschikbaarheid
van de apparaten
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Case Study rondom Industrial Internet of Things in de farmaceutische sector

Instrument Asset Analytics & Management bij
MSD Biotech Upstream Processing in Oss (NL)
Veel IIoT-platformen in de productieprocesautomatisering worden gekoppeld
aan bovenliggende cloud- en beheersystemen.
Maar hoe werkt zo’n implementatie precies in de praktijk, en waar moet je
op letten? Een duidelijk stappenplan afspreken is belangrijk. Jaap Westeneng
van Endress+Hauser Nederland licht een omvangrijk project toe bij farmareus
MSD in Oss.
Stap 2: wat betekent de data?
Daarmee was de 2de stap onmiddellijk duidelijk: het
inzichtelijker maken van al deze IIoT data… de volgende
opdracht voor Endress+Hauser. De oplossing is uiteindelijk
gevonden in het doorgeven van real time data met behulp
van intelligente gateways die een koppeling leggen tussen
de PROFIBUS veldbussen en een nieuw cloud platform.
Stap 3: data functioneel indelen & verrijken
De 3de stap was alle assets opdelen in processtromen,
zodat meer generieke aanbevelingen kunnen worden
gegeven, bijvoorbeeld over de vraag of een productielijn
al dan niet ‘gezond’ is en dus benut kan worden. Omdat
bedrijven als MSD vaak producten in batches maken, is
dergelijke informatie nodig in duidelijke en toegankelijke
overzichten.

De farmareus wilde enkele jaren geleden een beter beeld
en daarmee grip krijgen op zijn productielijnen voor
geneesmiddelen. MSD worstelde met de vraag: “We hebben
geen goed inzicht van hoe de “gezondheid” van de fabriek
er voor staat. Niet alleen bij oude instrumenten, maar
ook apparaten die continu productie draaien.” Samen met
Endress+Hauser, is MSD daarmee aan de slag gegaan.
MSD had eerder al voor Profibus gekozen voor zowat
1000 apparaten in de fabriek. Zij wilden daarmee die
“gezondheids”-informatie ontsluiten, maar ook zo benutten
dat de productie zo veilig en stabiel mogelijk verloopt.
Stap 1: inventaris opmaken
Endress+Hauser installeerde intelligente gateways en
ook een Asset Management Systeem, software die in
staat is om van alle instrumenten in kaart te brengen
hoe zij zich voelen. Dit systeem verzamelde weliswaar
nuttige statusinformatie, maar er was door het complexe
en omvangrijke machinepark bij MSD sprake van een
overvloed aan data. Deze informatie werd over maar liefst
via 30 webpagina’s getoond.

Bovendien wordt dankzij instrument-informatie die
Endress+Hauser in de cloud inkoppelt, bijgehouden
of een bepaald onderdeel of machine nog leverbaar
of onderhoudbaar is. Deze informatie voor life cycle
management is ook nodig om de productie bij MSD
op een stabiel niveau te houden.
Stap 4: hogere nauwkeurigheid door meer,
nieuwe data toe te voegen
Met dit IIoT platform staat MSD nu samen met
Endress+Hauser klaar om de nauwkeurigheid van het
geheel van data te verhogen. In dat kader zal binnenkort
de gloednieuwe, zelfkalibrerende Trustsens TM371
temperatuurtransmitter getest en toegevoegd worden.

Wil u meer te weten komen over MSD?
Kom dan kijken, luisteren en van gedachten wisselen met de
experten van Endress+Hauser, waaronder Jaap Westeneng zelf, én
met uw sector-collega’s op één van de Endress+Hauser seminaries
ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijfsgebouw in
Evere (Brussel) op 29 Mei of 19 Juni.
Deelname aan deze events is gratis, maar inschrijving is gewenst.

www.endress-events.be
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Inventory Management & Zero Loss
Van eenvoudige monitoring en visualisatie van tanks en silos, tot uitgebreide
internet-gebaseerde supply chain systemen op wereldschaal, de inventory
management en zero loss systeemoplossingen van Endress+Hauser levert volle
transparantie op… en garantie voor uw succes!
Eenvoudige visualisatie van silo’s en tanks

Visualisatie van silo’s en tanks

POWER

Het is typisch voor productiebedrijven dat de voorraadwaarden niet worden gemeten en bijgevolg niet steeds in
realtime worden weergegeven. Als gevolg hiervan, leiden
de data over de voorraden tot fouten en dubbel werk.

NETWORK

Deze manier van werken veroorzaakt vaak grote voorraden,
hoge voorraadkosten en beslissingen die gebaseerd zijn op
veronderstellingen.

WEB PLC

MODEM

MICRO SD

SIM

RESET

ANTENNA

Meetinstrument

FXA42

Gateway

SupplyCare
software

Centraal beheerde Inventory Monitoring van
meerdere fabrieken of sites van het bedrijf

Centraal beheerde Inventory Monitoring
Tak 1
POWER
MODEM

Hoofdkwartier

Tak 2

Gateway

Meer en meer zoeken bedrijven vandaag de dag nieuwe
regio’s op om kosten te kunnen besparen of om de
business uit te breiden. Als u in staat bent om in realtime informatie over de voorraden over de hele wereld te
verzamelen, heeft u de beste kans om gebruik te maken van
de bestaande voorraden en om locked-in voorraadkosten te
verminderen.

Meetapparatuur

Fieldgate Edge gateways en onze software SupplyCare
bieden u de exacte informatie die u nodig heeft om de juiste
beslissingen te nemen, zelfs op verschillende plaatsen en
regio’s waar het bedrijf actief is.

POWER

NETWORK
WEB PLC

MODEM

MICRO SD

NETWORK
WEB PLC

MICRO SD

SIM

SIM

RESET

ANTENNA

RESET

FXA42

ANTENNA

SupplyCare
Software

Gateway

Meetapparatuur

FXA42

Vendor Managed Inventory

Vendor managed inventory

Productiesite

Klant A

Leverancier B

Onze oplossingen voor voorraadbeheer garanderen een
eenvoudige bewaking en visualisatie van tanks en silo’s die
deze typische problemen oplossen.

Distributielijn

Klant B

Leverancier A

Automatisering en het efficiënt beheren van zakelijke
processen moet niet beperkt blijven tot het bedrijf alleen.
Samenwerken met zakelijke partners kan leiden naar
efficiëntere businessmodellen. Een dergelijk model is
Vendor Managed Inventory (VMI), waarbij de leverancier
verantwoordelijk is voor de aanvulling en levering van
materiaal aan klanten.
De nauwe samenwerking die nodig is voor VMI vereist een
hoge mate van vertrouwen en begrip tussen de partners.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk
worden geregeld. Eenmaal dit vertrouwen er is, biedt VMI
zeker een groot potentieel voor het optimaliseren van de
supply chain.
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Het minimaliseren van voorraden en nog steeds
in staat zijn om te leveren

Stock optimalisatie

De SupplyCare software kan u ondersteunen om de
voorraden te minimaliseren en, tegelijkertijd, toch steeds in
staat te zijn om te leveren. Het systeem herkent het optimale
tijdstip om nieuwe grondstoffen te bestellen.
Bestelling

SupplyCare
Software

Als de limieten en veiligheidsvoorraden worden doorbroken,
stuurt de SupplyCare software automatisch berichten naar de
personen die de voorraden beheren.

Stock optimalisatie

Geen enkele ongeautoriseerde afname
blijft onopgemerkt: “Zero Loss”-beheer

Lekbeveiliging

SupplyCare merkt ongeautoriseerde afnames op, alsook
lekken in tanks. Als er zich onregelmatigheden voordoen,
stuurt het systeem alarmmeldingen naar de personen die
de voorraden beheren.
SupplyCare
Software

Integratie van procesvariabelen

Integratie mogelijkheden

Inventory Control is gebaseerd op statische niveaumeting.
Niettemin, ondersteunt SupplyCare ook andere
procesvariabelen en metingen zoals bijvoorbeeld
temperatuur, flow, energie en densiteit.

SupplyCare software

Niveau

Flow

Temperatuur

Wilt u meer weten over Inventory Management
en Zero Loss?

Druk

Kom dan kijken, luisteren en van gedachten wisselen met de experten
van Endress+Hauser én met uw sector-collega’s op één van de
Endress+Hauser seminaries ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe bedrijfsgebouw in Evere (Brussel) op 29 Mei of 19 Juni.
Deelname aan deze events is gratis, maar inschrijving is gewenst.

www.endress.be.com/supplycare
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De Toekomst van IT/OT integratie in proces-industrieën

Ordina Benelux en Endress+Hauser BeLux
bouwen samen aan de Industrie 4.0 Toekomst
Dubbelinterview met Carlo Schots, Business
Development Manager bij Ordina Benelux en
Jeroen Wynants, Business Development Manager
bij Endress+Hauser België & Luxemburg.
Meetpunt: Welk probleem willen jullie met deze
samenwerking oplossen?
Carlo: “De realiteit van industriële controle- en beheersystemen is dat die altijd het resultaat zijn van het samenbrengen, het aan elkaar koppelen van verschillende subsystemen
met elk hun gespecialiseerde functionaliteit.”
Jeroen: “Bijv. onze meettoestellen kunnen natuurlijk
meetgegevens naar procescontrolesystemen sturen, en
in parallel ook asset-data, naar energie-, onderhouds-en
inventory-systemen. Vele daarvan bevinden zich in de ERP
omgeving van de klant en zijn dus rechtstreeks gekoppeld
aan het beheer van een bedrijf.”
Carlo: “Die functies zijn dikwijls gebaseerd op SAPsystemen, bijv. SAP-PM voor beheer van onderhoud.
Onze samenwerking richt zich dus op vlotte en
gebruiksvriendelijke integratie van industriële data
vanop de fabrieksvloer naar de SAP ERP suite toe.”

Industrie 4.0 gebaseerde logica in, en assisteren onze
klanten met dergelijke integraties.”
Carlo: “Bijv. die real-time gegevens gebruiken om vlot en
eenvoudig onderhouds-werkorders te kunnen genereren,
in een strategie van predictief onderhoud, blijkt in de
praktijk ook een veel besproken geval. En de systeemoplossingen die onze klanten uiteindelijk willen, gaan
nog verder dan dat.”
Meetpunt: Met het Industrie 4.0 gedachtengoed en IIoT,
is er dus wel degelijk een nieuw tijdperk aangebroken.
Carlo: “Absoluut! We komen daarmee in een veel
dynamischer “eco-systeem” terecht. “Eco-systeem”
betekent samenwerking van meerdere partners die,
elk met hun expertise en complementair aan mekaar,
totaaloplossingen neerzetten. Het Industrial Internet
of Things (IIoT) is het onderliggend communicatie-

“ Uiteindelijke bedoeling is, door vlotte samenwerking én goede kennis en waardering
van elkaars expertise en ervaring, praktische, werkende oplossingen op proactieve
manier aan te bieden, die bijdragen aan kostenbeheersing bij onze klanten…
én vooral: specifiek in de Belgische markt, dicht bij onze gezamenlijke klanten.”
Meetpunt: Maar meetgegevens naar ERP systemen
doorsturen is toch niks nieuws onder de zon, toch?
Jeroen: “Dat klopt, maar nieuw is wel dat hierbij het
data-pad doorheen de klassieke automatiseringspiramide
(met hoge kosten en complexiteit) vervangen wordt
door een eenvoudiger te implementeren parallel pad. Bij
Endress+Hauser zetten we trouwens al jaren op deze door

Wie is Ordina Benelux,
wat doen zij?
Ordina is actief als IT-dienstenleverancier in de Benelux markt
sedert 40 jaar. Ordina volgt de meest recente technologische
ontwikkelingen op, en maakt die relevant door voor hun klanten
creatieve, innovatieve beheers- en IT-toepassingen te creëren.
Ordina is een erkende SAP systeem-integrator in de Benelux
markt, mét bovendien behoorlijk wat ervaring in industriële
bedrijven en sectoren.

www.ordina.be

en diensten-platform dat die samenwerking vlot en
gebruiksvriendelijk mogelijk moet maken. “Vlot en
gebruiksvriendelijk” en “samenwerking” zijn beide
kerngedachten van Industrie 4.0.”
Meetpunt: Maar wat is de praktische toepasbaarheid
van al deze “concepten”?
Jeroen: “Ja… hét actuele gespreksthema op dit moment!
Dat deze overwegingen niet enkel Industrie 4.0-theorie
zijn bewijzen de praktische vragen die wij nù al van onze
klanten regelmatig gesteld krijgen. Wij zijn ondertussen
ook al bezig met eerste implementaties.“
Meetpunt: Maar Endress+Hauser is toch een
“instrumentist”, ttz. leverancier van industriële
meetapparatuur. Spelen jullie dan mee op dàt
niveau van systeemintegratie?
Jeroen: “Jazeker! Wij hebben daarin ondertussen al
een lange weg afgelegd. En nu in die IIoT context, biedt
Endress+Hauser met een aantal recente ontwikkelingen,
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DEMO
CLOUD

DATA
Process data

CONNECTIVITY

NE107 self diagnostics
WirelessHART Fieldgate SWG70

WirelessHART
Adapter SWA70

INTEGRATION WITH
CMMS (eg. SAP PM)

“THINGS”

al een aantal “cloud”-gebaseerde diensten aan, waarbij
bijv. aan real-time alarm-info vanwege een specifiek
meetinstrument op de vloer, bijkomende informatie wordt
gekoppeld rondom remediëring van het desbetreffende
alarm, en vervolgens ter beschikking gesteld wordt aan een
onderhoudstechnieker dmv. een smartphone of tablet app.“
Carlo: “Bovendien kan die info ook via een API (Application
Programming Interface) doorgestuurd worden naar de SAP
omgeving. Met het toevoegen van die remediëringsinfo in
de Endress+Hauser-cloud, zien we weer dat “conceptuele”
Industrie 4.0 aspect van samenwerking tussen
eindgebruiker en zijn partner-leverancier in concrete
praktijk omgezet worden.”
Meetpunt: Waarom is Ordina mee ingestapt in
dit samenwerkingsproject, Carlo?
Carlo: “Op vlak van preventief/predictief onderhoud zien
we vaak dat de klassieke werkprocessen, die uiteraard
onmisbaar blijven, te kort schieten. Er is nood aan flexibele
en schaalbare oplossingen op maat, die beschikbare realtime data vanwege sensoren kan verzamelen, opslaan,
interpreteren om intelligentere onderhoudsprocessen
aan te sturen. Om dàt soort systeem-oplossingen te
kunnen aanbieden, zijn we met elkaar rond de tafel
aangeschoven. De uiteindelijke bedoeling is, waar nodig,
door een vlotte samenwerking, én een goede kennis en
waardering van elkaars expertise en ervaring, praktische,
werkende oplossingen op een proactieve manier te kunnen
aanbieden, die direct bijdragen aan kostenbeheersing bij
onze klanten… én vooral: specifiek in de Belgische markt,
dicht bij onze gezamenlijke klanten.”
Meetpunt: Wat stellen jullie concreet voor op de
Endress+Hauser openingsseminaries?
Jeroen: “We tonen aan met een live demonstratie hoe
een alarm vanwege een Endress+Hauser debietmeter

dmv. draadloze WirelessHART verbinding, via een
nieuw Endress+Hauser Edge Device volgens NAMUR
NE107 classificatie naar de Endress+Hauser-cloud wordt
doorgestuurd. Vervolgens, hoe daar bijkomende informatie
vanwege Endress+Hauser zelf aan toegevoegd wordt, om
dan vervolgens ofwel via de Endress+Hauser app, of via de
API in SAP-PM gevisualiseerd te worden.
Meetpunt: Carlo, kan je ’s kort beschrijven hoe het
systeem er dan verder uitziet aan de SAP kant?
Carlo: “Eigenlijk 2 grote componenten: enerzijds, als
CMMS (Computerized Maintenance Management System),
is SAP PM vooral sterk in het modelleren van standaard
onderhoudsprocessen die integreren met logistieke en
financiële processen. Deze integratie is waar het bij een
ERP systeem om draait. Anderzijds is SAP Leonardo een
innovatief platform, waarop dergelijke oplossingen kunnen
worden gebouwd, vertrekkende vanuit een bestaand
datamodel voor de creatie van “digital twins”, alsook een
bibliotheek aan UI controls (FIORI), microservices en een
granulair security en authorisatie-concept. Het hebben van
SAP PM of zelfs SAP ERP is geen must om een oplossing op
basis van SAP Leonardo te weerhouden, aangezien het een
open platform betreft, ontwikkeld om met verschillende
systemen te integreren.
Wil u zichzelf vergewissen van de praktische
resultaten van de samenwerking tussen Ordina
Benelux en Endress+Hauser?
Kom dan kijken naar de voorstelling én demonstraties op één van
de Endress+Hauser seminaries ter gelegenheid van de opening
van het nieuwe bedrijfsgebouw in Evere (Brussel) op 29 Mei of
19 Juni. Deelname aan deze events is gratis, maar inschrijving is
gewenst

www.endress-events.be
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Klaar voor de digitale reis
Of het nu gaat
over het kiezen
van het perfecte
toestel, de optimale
onderhoudscyclus
of evaluatieproces
en sensordata - op
maat gemaakte
digitale tools openen
de poort naar de
Industriële Internet
of Things (IIoT).

1 De gebruikelijke en
de digitale verkoopskanalen worden één.

Analoge
wereld

Digitale
wereld

1 Een ontdekkingstocht

2 De goede keuze

Voor Peter, een automatiseringsingenieur voor een
groot bedrijf in de Voeding & Dranken industrie, zijn er
veel verschillende manieren om contact te komen met
Endress+Hauser. Peter is 45 jaar en is geen digital native,
en hij waardeert de vertrouwde contacten met een sales
engineer. Hij maakt ook gebruik van het internet op
verschillende manieren: informatie opzoeken en contacten
leggen via online shops, forums, blogs of sociale media.
Deze informatie vult hij aan met informatie die hij opsteekt
op klantenevents, technische tijdschriften, beurzen of
trainingen.

Het volledige gamma van producten en diensten
Endress+Hauser is beschikbaar met één klik: in de
online shop kan Peter zoeken naar producten, de
producten vergelijken en ze configureren. Hij vindt er ook
gemakkelijk en snel de geschikte reserveonderdelen en
installatiegidsen. Hij heeft de meetinstrumenten die hij
regelmatig bestelt in zijn favorietenlijstje bewaard. Bij een
volgende bestelling kan hij zo makkelijk opnieuw het juiste
toestel bestellen en ziet hij onmiddellijk een up-to-date
levertermijn. Hij verliest nooit zicht op de zaken dankzij een
volledig gedocumenteerd bestelproces en een duidelijk zicht
op de levertermijnen van zijn bestellingen.

Bij Endress+Hauser gaan traditionele verkoop en offertes
hand in hand met online platformen. Hij kan snel en direct
zaken doen, ongeacht via welk kanaal, op welk continent
en met welke zaken Peter bezig is. De complete portfolio
is beschikbaar op de Endress+Hauser online shop. Het
bestelproces en de uitvoering ervan zijn snel, eenvoudig en
transparant. Peter ontvangt alle informatie over nieuwe
trends en aanbiedingen op de website van Endress+Hauser,
die hem in toelaat om meer te weten te komen over de
nieuwste producten, oplossingen en diensten op het gebied
van meetapparatuur en procesautomatisering.

Peter gebruikt Applicator, het online engineering tool
van Endress+Hauser, om het juiste product voor zijn
toepassing vinden. Hij voert in Applicator gewoon de
parameters in en ontvangt vervolgens een offerte op maat.
Als een ervaren gebruiker, maakt Peter ook gebruik van
de modules voor het configureren van het toestel en de
module voor projectmanagement. Zijn gepersonaliseerde
winkelwagentje bevat handige functies zoals lijsten van
reserve-onderdelen, de status van het product en een
spreadsheet exportfunctie.
Peter heeft zeer snel het toestel gevonden dat aan zijn
vereisten voldoet. Hij kan verder met het ontwerpen van

Uitgave 1_2018

B2B integratie

Levertermijn

Online
Shop

E-direct

Applicator

2 Dankzij de nieuwe
digitale tools zijn
productselectie en
configuratie nu
kinderspel.

de fabriek door gebruik te maken van de beschikbare
2D-tekeningen en 3D-datamodellen zodat alles perfect past
bij installatie. Hij voelt zich veilig en bespaart kostbare tijd,
want hij is in staat om de gegevens direct te importeren
in het CAx systeem van zijn bedrijf. De master data van
het toestel zijn bovendien ook geïmporteerd - Peter is nu
perfect (uit)gerust!
Naast de online shop van Endress+Hauser, maakt Peter
voor de aankoop van minder complexe producten voor
standaardapplicaties gebruik van de E-direct webshop.
Op de E-direct webshop vindt Peter een uitgebreid portfolio
van vooraf geconfigureerde basismeetinstrumenten, met
dezelfde hoge Endress+Hauser kwaliteit tegen scherpe
prijzen. Selecteren is net zo eenvoudig als het bestellen
en de levertermijn is meestal 2 tot 5 werkdagen.
De manager van Peter wil het aankoopproces nog efficiënter en wil bestellingen plaatsen rechtstreeks vanuit het
eigen SAP-systeem. Endress+Hauser heeft hiervoor een
eigen op maat gemaakte oplossing. Dankzij B2B-integratie,
wisselen de ERP systemen onafhankelijk alle transactiegegevens uit via gestandaardiseerde interfaces - van de
bevestiging van de bestelling tot de elektronische factuur.
Dit stelt Peter in staat om nog meer kosten terug te dringen
en tijd te besparen, zeker nu ook alle gegevens permanent
en rechtstreeks worden geïmporteerd in het W@M Plant
Asset Management systeem van Endress+Hauser.

3 Alle gegevens bij de hand
Peter heeft de juiste producten gekozen uit de enorme
portefeuille met behulp van de Applicator. Om in staat
te zijn de juiste beslissingen te nemen als het gaat over
engineering, heeft hij een permanente toegang nodig
tot actuele productinformatie. W@M Engineering van
Endress+Hauser maakt dit mogelijk: een naadloze
integratie van relevante gegevens van het apparaat in het
engineeringproces. Zo kan men besparen op tijd, kosten en
vermindert men de fouten.
De W@M Device Viewer geeft Peter online toegang tot
alle informatie over het nieuwe instrument. Hij kan ook
gemakkelijk alle meetpunten identificeren en lokaliseren
dankzij de Operations App op zijn mobiel device. De asset
data worden gegenereerd vanaf het allereerste begin van
de engineeringfase. W@M Life Cycle Management biedt
uitgebreide informatie over het apparaat en is ontworpen
om de gedefinieerde instrument parameters over te dragen
in de volgende fasen en processen. Dit maakt volledige
traceerbaarheid van de instrumenten gedurende de gehele
levenscyclus mogelijk.
Zelfs de volledige en correcte documentatie van het
meetpunt, die veel tijd vergt bij het ontwerpen van een
fabriek, vergt weinig inspanning.
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RFID tag

Fabriek

W@M
Portal
SmartBlue App

3 Naadloze integratie van
apparaten is essentieel
tijdens engineering en
inbedrijfname.

Tot nu toe moesten parameters handmatig uit de
technische documentatie gehaald worden. Het digitale Spec
Sheets samengesteld door Endress+Hauser groepeert alle
kenmerken van het volledig geconfigureerde product.
De naadloze integratie van de nieuwe apparaten in
het bestaande procesbesturingssysteem is van cruciaal
belang voor Peter. Hij weet dat Endress+Hauser zich
profileert als de pionier van de veldbus-technologie voor
open standaarden ongeacht de fabrikant. Door gebruik
te maken van DeviceCare en FieldCare is hij in staat om
zelfstandig alle meetapparatuur te configureren ongeacht
de fabrikant, en ze gemakkelijk te integreren in bestaande
netwerken. De aanpasbare software tools garanderen
een snelle diagnose en eenvoudige documentatie, van
het parameterinstellingen van het apparaat tot op maat
gemaakt statusmonitoring.
Als Peter in de fabriek is, maakt hij gebruik van Field
Xpert, een mobiel platform voor Plant Asset Management
toepassingen van Endress+Hauser: een robuust handheld
apparaat met touchscreen voor start-up en onderhoud.
De communicatie gebeurt draadloos via Bluetooth of WiFi
interface, die de efficiënte configuratie van Foundation
Fieldbus, HART en WirelessHART apparaten toelaten.

Field Xpert

4 Gemakkelijk onderhoud
De web-based W@M portal is het middelpunt van Plant
Asset Management verbonden met de uitgebreide
Endress+Hauser product database. De informatie wordt
automatisch bijgewerkt tijdens de gehele levenscyclus
en kan gemakkelijk worden benaderd door Peter
via mobiele devices. Door middel van automatische
documentverwerking kan hij continu het onderhoud
van zijn site optimaliseren - of het nu gaat over reserve
onderdelen of kalibratiebeheer, onderhoudcycli of
monitoring.
De gratis Operations App laat Peter toe om alle benodigde
gegevens van het apparaat rechtstreeks en on-site op
te halen. Hij geeft het serienummer van het toestel in
of scant de QR code en krijgt toegang tot een wereld
van reserveonderdelen, opvolgmodellen en technische
instructies. Als de naamplaatjes op het apparaat onleesbaar
zijn of het lezen wordt belemmert door de installatie, biedt
de RFID-tag de oplossing, een soort digitaal naambordje,
dat zorgt voor een betrouwbare identificatie van elk
apparaat. In situaties waar locaties zijn moeilijk te bereiken
of in gevaarlijke zones, kan Peter vanop een veilige afstand
de informatie lezen met behulp van een Bluetoothverbinding en de SmartBlue App.
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Cloud
SupplyCare

4 Een breed scala van
tools laat toe om alle
operationele taken
te optimaliseren.
FieldCare
DeviceCare

CompuCal

Operations App

ERP systeem
eindgebruiker

Endress+Hauser is onlangs ook begonnen met het
aanbieden van een Cloud oplossing, die toelaat om de
dynamische gegevens van het proces, naast die van het
apparaat, continu te registreren en te analyseren. De
Endress+Hauser Cloud vormt de basis van een scala van
mogelijke toepassingen met betrekking tot het Industrial
internet of Things (IIoT), die Peter heel wat nieuwe
opportuniteiten geven om zijn processen te optimaliseren.
Peters collega heeft het voorraadbeheer geoptimaliseerd:
SupplyCare ondersteunt hem met een intelligente
planning van benodigdheden, planning en restocking.
Omdat de leveranciers ook betrokken zijn, heeft hij altijd
een overzicht van de gehele supply chain met behulp van
zijn persoonlijke dashboard. Peter gebruikt ook een tool
voor kalibratie en onderhoud: met Compucal heeft hij
alle kalibratieprocessen geautomatiseerd. De naadloze
gegevensuitwisseling met het ERP-systeem van Peter en
tools zoals W@M of FieldCare maakt onderhoud efficiënt
en veilig.
Met Heartbeat Technology™ kan de verificatie van
instrumenten, verplicht om veiligheidsredenen in sommige
industrieën, worden geminimaliseerd. De uitgebreide
diagnose- en testfuncties zijn al stevig geïntegreerd in
de nieuwste generaties meetinstrumenten voor flow,
niveau en transmitters voor vloeistofanalyse. Heartbeat
Technology™ garandeert de continue verificatie van

het meetinstrument zonder onderbreking van het
proces. De gegevens kunnen worden gelezen met W@M
en overgebracht naar het elektronische document
management.
De revolutionaire Memosens Technology maakt ook het
onderhoud en procesoptimalisatie een stuk makkelijker
dankzij de digitale transmissie van de metingen.
Kalibratie-, sensor- en procesdata worden direct opgeslagen
in de sensorkop en fouten worden automatisch gemeld.
Hierdoor wordt de beschikbaarheid van de meetpunten
aanzienlijk verhoogd.
De beste automatiseringsoplossingen zijn van beperkt nut
als de operator niet exact weet hoe hij kan gebruikmaken
van digitale tools of hulpmiddelen. Om het onderhouds- en
productieteam te trainen, doet peter daarom een beroep op
de online webinars van Endress+Hauser.
Dankzij deze webinars kunnen veel problemen worden
opgelost zonder externe ondersteuning. Als een apparaat
ooit hoeft te worden opgestuurd voor reparatie, kan
Peter onmiddellijk online opzoeken welke diensten hem
kunnen ondersteunen. Zo kunnen dringende reparaties en
kalibraties erg snel worden uitgevoerd.
Tekst: Alexander Marzahn
Illustratie: Ralf Marczinczik
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Nauwkeurig meten is nauwkeurig weten

Maar vooraleer we betalen, willen we
er nóg meer uit halen!
“Meten is weten” zegt het spreekwoord, maar met “Accurate Flow
Solutions” of “Flow Metering Solutions” van Endress+Hauser willen wij nóg
nauwkeuriger weten. Als er bovendien betaald moet worden, dan is het hek
van de nauwkeurigheid helemaal van de dam: “Custody Transfer” of “Custody
Metering”. Een essay over héél nauwkeurig meten!
Het wordt al snel een “totale meetsysteemoplossing”
Die primaire debiet- of niveaumetingen moeten aangevuld
worden met bijkomende druk- en temperatuurmetingen,
om in real-time normalisatie- of compensatieberekeningen
te kunnen uitvoeren, bijv. benzine op - al dan niet – 15°C.
Bij tanks kan ook vervorming optreden, naarmate de tank
gevuld is, dat wordt gecompenseerd in speciale rekenunits.
Zgn. flow-computers besturen het geheel.
Om hoge debieten te kunnen verwerken of om meerdere
verschillende productflows tegelijkertijd te kunnen meten,
worden er meerdere “meet-straten” aangelegd. Dit is ook
het geval bij redundancy voor kritische installaties.
Wat zijn “Accurate Flow Solutions” (AFS) of
“Flow Metering Solutions” (FMS)?
Waar procescontrole-regelkringen typ. 3 à 5% nauwkeurigheid halen over de volledige kring, benaderen wij met AFS
1%. Dit type metingen wordt ingezet om bijv. continu en
in real-time sluitende massa/energie balansen te kunnen
berekenen.

Minimaal onderhoud tijdens de levenscyclus is een
overweging bij elke industriële installatie. Bij CTinstallaties komt de focus daarbij al snel te liggen bij
gemakkelijke, vlotte kalibratie en ijking. Eventueel,
worden speciale “master-meters” (die van een nog
hogere nauwkeurigheidsgraad zijn) mee in de installatie
ingebouwd, om zonder onderbreking of uitbouw toch
regelmatig de nodige kalibraties te kunnen uitvoeren.

Verschil met “Custody Transfer/Metering”?
Bij “custody transfer” of “metering” gaat het om de
eigendomsoverdracht van een gemeten hoeveelheid - typisch
van een waardevolle vloeistof of gas - van een producent
of leverancier naar een afnemer. Het meetresultaat dient
als basis voor een wettelijk erkende financiële transactie
(facturatie, accijns, subsidie) of een boekhoudkundige
verwerking (stockbeheer). De betrokken meetsystemen
voldoen dus aan nog hogere eisen van nauwkeurigheid
(typ. 0,5 à 0,3%), betrouwbaarheid en herhaalbaarheid.
CT-meetsystemen komen typisch voor bij opslag, overslag
en verhandeling van petrochemische producten, of in de
energiesector. Maar ook steeds meer in voeding- & dranken,
alcoholen en andere dure grondstoffen bijv.

Engineering- & installatie-maatwerk door professionals… zij weten wat ze doen en wat ze moeten bereiken
Endress+Hauser ontwerpt en bouwt AFS/FMS en CT/CM
meetsystemen op maat en in functie van de voorliggende
meetproblematiek. Deze meetinstallaties dienen ook
conform te zijn aan meerdere internationale standaarden,
zoals de EU Measurement Instrument Directive (MID), OIML
Recommendations, ISO5167, e.a. Dikwijls moeten ze geijkt
worden door een “notified body”, in België zijn dat bijv.
Vinçotte of SGS. Endress+Hauser bereidt die ijkingen voor.

Nauwkeurig met Flow of nauwkeurig met Niveau?
De woorden “Accurate Flow” en “Flow Metering” suggereren dat het bij deze meetsystemen aan de basis om
een debietmeting gaat. Dikwijls is dat zo, maar niet altijd.
Ook hoognauwkeurige niveau-metingen van vloeistoffen
in tanks of silo’s komen veel voor, vooral in tankopslag en
-overslag en stockbeheer-toepassingen en in de transportsector. Het primaire meetprincipe is hierbij servo of radar.
Bij debiet zijn dat typ. Coriolis, vortex of dp-flow.

Belangrijk voor de uitbater van deze installaties, is dat alle
3 regionale, metrologische instanties die zich in België met
deze materie bezighouden: VREG in Vlaanderen, CWAPE in
Wallonië en IBGE in het Brussels gewest goed op de hoogte
zijn van en vertrouwen hebben in de systeem-oplossingen
van Endress+Hauser.
Wil u meer te weten komen over AFS, FMS & CT/CM?
Kom dan kijken, luisteren en van gedachten wisselen met de
experten van Endress+Hauser én met uw sector-collega’s op één van
de Endress+Hauser seminaries ter gelegenheid van de opening van
het nieuwe bedrijfsgebouw in Evere (Brussel) op 29 Mei of 19 Juni.
Deelname aan deze events is gratis, maar inschrijving is gewenst.

www.endress-events.be
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4 Niet-te-missen events over de toekomst
van procesautomatisering
Samen bouwen aan de Toekomst: 5 redenen om naar de
openingsevents van Endress+Hauser te komen

Endress+Hauser Casino
En omdat goed voorbereid half gewonnen is…
Hebben wij een paar essentiële tips van de pro’s
verzameld
• Geduld is een schone zaak
Gebruik de tijd dat je niet aan het spelen bent om te kijken hoe
de anderen hun kaarten spelen. Die informatie zal je later goed
kunnen gebruiken.

De Toekomst van industriële meetapparatuur
Ter gelegenheid van de opening van het gloednieuwe
Endress+Hauser bedrijfsgebouw, hebben we voor
u 4 interessante events samengesteld. Het centrale
thema van deze events is “De Toekomst van industriële
meetapparatuur”.
Een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen
• Industry 4.0 en IIoT principes op praktische manier
omgezet naar toepassingen in de procesindustrie
• Systeem-integratie van meetinstrumenten: koppelen aan
ERP eindapplicaties
• Onderhoud rondom instrumentatie optimaliseren:
instrument verificatie, kalibratie, intervallen, certificaten,
uitbesteden,…
• Inline Quality Monitoring meetsysteem-oplossingen,
Custody Transfer meetsysteem-oplossingen en Zero Loss
nastreven in productie en supply chain

• Check de opponenten
Winst en verlies ligt erg dichtbij elkaar. De speler die de minste
fouten maakt, heeft de grootste kans op winst. Zoek daarom
altijd een pokertafel uit waarbij het niveau niet te hoog ligt.
• Stop het juiste moment
Poker is een kansspel, er zitten dus risico’s aan vast. Als het even
wat minder gaat, kan een korte pauze een groot verschil maken.
• Ga goed om met spanning
Roulette is een echt levendig casinospel wat garant staat voor
de nodige spanning. Het is het casinospel met de hoogste
winstkansen, dus je odds liggen goed. Zet in op rood of zwart
en je hebt 50% kans om te winnen.

Live-demo’s en Augmented Reality
Ook onze innovaties op het gebied van meetapparatuur
worden belicht met live-demo’s in de Customer Experience
Showroom. Ook tonen we u hoe Augmented Reality wordt
toegepast in de procesindustrie.
Interessante Keynote Sprekers
We hebben voor u verschillende interessante key note
sprekers kunnen strikken: TNAV, Ordina en Flanders’ Food.
In de watten gelegd, netwerking en Casino Games
Geen openingsevent zonder een leuke interessante
babbel, lekker eten en entertainment! Na afloop van de
sessies ontspannen we met een drankje, een schitterend
walking dinner, een rondleiding in de nieuwe kantoren en
vermakelijk entertainment met echte Casino Games!
Natuurlijk wilt u dit feestje niet missen!
Om een inschatting te maken van het aantal gasten,
nodigen we u van harte uit u online aan te melden.
Dit kan op www.endress-events.be

4 niet-te-missen events over de toekomst van
procesautomatisering:
• 29 Mei 2018: Voeding & Dranken, Life Sciences, Water &
Afvalwater (NL)
• 31 Mei 2018: Voeding & Dranken, Life Sciences, Water &
Afvalwater (FR)
• 19 Juni 2018: Chemie, Petrochemie, Olie & Gas, Energie (NL)
• 21 Juni 2018: Chemie, Petrochemie, Olie & Gas, Energie (FR)
Onze openingsevents zijn gratis, maar inschrijving is gewenst.

www.endress-events.be
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E-directe producten van Endress+Hauser maken
uw leven gemakkelijker:
• Eenvoudige selectie en bestelling met duidelijke
gegevens, prijzen en levertijden.
• Hoogwaardige instrumenten met eenvoudige
inbedrijfstelling en bediening zorgen voor een langdurig
betrouwbaar gebruik.

www.e-direct.endress.com

