
Slimme kantoren

Waar energie besparen het comfort 
niet in de weg hoeft te staan
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Deze brochure is geschreven in het kader van het VLAIO-VIS-project 
SAVE ‘Slim Aansturen Van Elektriciteit’ (2014-2018). 

Met deze brochure wil het SAVE-consortium illustreren hoe kantoren de 
elektrische energie die ze zelf produceren maximaal kunnen inzetten op 
het eigen bedrijf. Vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstem-
men, kan door in te spelen op flexibele lasten en door energieoverschot-
ten op te slaan. 

ACHTERGROND

Energie is een grote kost voor een kantoor. Deze kost drukken kan door 
energie te besparen en/of zelf op te wekken. De voorbije jaren hebben 
veel bedrijven geïnvesteerd in de productie van hernieuwbare energie. 
De productie van zonne-energie en windenergie is variabel en niet stuur-
baar. 

Wanneer het omvormervermogen van zo een installatie meer dan 10 kVA 
bedraagt, heeft een bedrijf geen recht op een terugdraaiende teller. Het 
moet zijn elektriciteit verkopen op momenten dat er een overproductie 
van hernieuwbare energie is. 

De vergoeding voor de injectie van deze ogenblikkelijke overschotten 
aan elektrische energie op het net ligt een stuk lager dan wat het bedrijf 
uitspaart aan aangekochte elektriciteit als het de stroom onmiddellijk zelf 
kan verbruiken. Om de productie van hernieuwbare energie op bedrijfsni-
veau rendabeler te maken, hebben bedrijven er belang bij hun verbruik 
zoveel mogelijk af te stemmen op hun productie (‘demand side manage-
ment’). Zo kunnen ze hun eigenverbruik of zelfconsumptie verhogen. 

In deze brochure gaat het over installaties voor de productie van her-
nieuwbare energie zonder terugdraaiende teller.

EIGENVERBRUIK 
OF ZELF-
CONSUMPTIE

Het eigenverbruik of 
de zelfconsumptie van 
een installatie voor 
hernieuwbare energie 
is het deel van de zelf 
geproduceerde elektri-
citeit dat ogenblikkelijk 
zelf wordt gebruikt. 

STAPPENPLAN 

Om te komen tot een slimme installatie van elektrische opwekkers en 
gebruikers, doorloop je volgende stappen:

Stap 1 - Besparen
De meest rendabele investeringen voor een lagere elektriciteitskost zijn 
investeringen gericht op het besparen van energie. Daarom blijft bespa-
ren de eerste stap!

Stap 2 - Zelf duurzaam elektriciteit produceren 
Installaties voor decentrale opwekking van elektriciteit zijn onder andere 
fotovoltaïsche of PV-installaties, warmte-krachtkoppeling (wkk) en 
windmolens. Bij een goede investering is de eenheidsprijs van de zelf 
geproduceerde elektriciteit lager dan die van elektriciteit van het net.

Stap 3 - Slim aansturen van elektriciteit
In deze stap worden flexibele gebruikers slim aangestuurd. De complexi-
teit van de regeling kan sterk variëren, van een eenvoudige tijdsklok tot 
het aansturen van meerdere processen op basis van de zelf geprodu-
ceerde elektriciteit.  

Stap 4 - Batterijopslag
De laatste stap in een slimme installatie is opslag van de zelf geprodu-
ceerde energie. Dat kan bijvoorbeeld in een elektrisch batterijsysteem.

Energie-
verbruik en 
verbruiks-
profiel

Het elektriciteitsverbruik van kantoren volgt een typische dag/nacht en 
werkweek/weekend profiel. Voor kantoren zonder actieve koeling is er 
weinig seizoensvariatie merkbaar.

Figuur 1: Een typisch 
dagprofiel van een 
kantoor < 2.000 m²

Figuur 2: Een 
weekprofiel van een 

kantoorgebouw wordt 
gekenmerkt door werk-
dagen afgewisseld met 

weekends

Bemerk dat veel kantoren een betrekkelijk hoog stilstandverbruik heb-
ben. Dit is zeker het geval bij ICT-intensieve kantoren, waar veel appara-
tuur (servers, netwerk, …) een ‘altijd aan’ beschikbaarheid kent.

De grootste verbruikers in een kantoorgebouw zijn verwarming, verlich-
ting en ICT (Figuur 3).

Figuur 3: Energieba-
lans van een kantoor-
gebouw
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Vanaf 2019 worden de 
klassieke energiemeters 
stelselmatig vervangen 
door digitale meters. 
Deze meters houden 
verbruik en injectie van 
elektriciteit apart bij en 
draaien dus niet meer 
terug zoals klassieke 
meters. Een overgangs-
regeling voor bestaan-
de kleine installaties 
wordt door de Vlaamse 
regering uitgewerkt.
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Stap 1: 
Besparen

Verlichting

Het vervangen van TL-T8 door T5 met elektronisch voorschakelapparaat 
of door LED verlichting, bij voorkeur gecombineerd met daglichtsturing, 
kan een aanzienlijke besparing op de energiefactuur opleveren. 

IT-apparatuur

De grootste basislast in hedendaagse kantoren komt door actieve IT-ap-
paratuur (netwerk, servers, …). Hier kan het overschakelen op virtualisatie, 
al dan niet in de cloud, een belangrijke reductie van het energieverbruik 
betekenen. Bij virtualisatie worden verschillende fysieke servers, die vaak 
op deellast draaien, vervangen door virtuele servers die op één fysieke 
server draaien en deze zo op hogere efficiëntie doen werken. Bij toene-
mende gebruikslast kunnen bijkomende servers opgestart worden. Door 
dit ook nog eens in de cloud te doen, wordt het elektriciteitsverbruik ver-
plaatst naar efficiënte datacenters in plaats van lokale serverrooms.

Stap 2: 
Zelf 
produceren 
van 
elektriciteit

PV-INSTALLATIE 
(PHOTOVOLTAICS OF ZONNEPANELEN)

Wegens het typische dag/nacht profiel van een kantoorgebouw zijn deze 
geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, waarvan de opbrengstcur-
ve een gelijkaardige vorm heeft. Het verbruiksprofiel van elektriciteit is 
redelijk constant en vooral afhankelijk van het aantal werkdagen, niet zo-
zeer van seizoensfactoren. Dit maakt het dimensioneren van de installatie 
eenvoudiger.

Om het vermogen te bepalen, dient vooral de gewenste mate van dek-
king van het eigen verbruik gekend te zijn. Vanuit economisch standpunt 
is het het meest interessant de injectie van energie te vermijden (week-
end buiten beschouwing gelaten), en de installatie dus zo te dimensione-
ren dat het opgewekte vermogen ten allen tijde zelf verbruikt wordt. Dit 
leidt tot een kleinere installatie met een snellere terugverdientijd.

In een typisch kantoorgebouw ligt het nachtverbruik tussen 18 uur en 8 
uur drie maal lager dan het dagverbruik tussen 8 uur en 18 uur (zie figuur 
verbruiksprofiel). Dit nachtverbruik wordt ook gedurende de weekends 
aangehouden. Van de 720 uren per maand worden dus 500 uren geken-
merkt door dit dalverbruik. 220 uren worden gekenmerkt door een dag-
verbruik dat drie maal zo hoog is. 

Op basis van de facturen kan het maandverbruik worden bepaald. Hier-
van is ongeveer 60% dagverbruik en 40% dalverbruik.

Tijdens de zomermaanden zal een PV-installatie ongeveer 3,5kWh/kWp/
dag genereren. Door het dagverbruik te delen door dit cijfer kan de groot-
te van de installatie bekomen worden die op een zomerdag het volledige 
dagverbruik zal dekken. Buiten de zomermaanden zal deze installatie het 
eigenverbruik slechts gedeeltelijk dekken, en dus ook geen stroom injec-
teren. Aangezien het injecteren van stroom aan een bodemtarief gebeurt, 
is het volledig zelf gebruiken van de opgewekte energie economisch het 
meest interessant.

A.

Figuur 4: Een ver-
bruiksprofiel van 
een kantoorgebouw 
gecombineerd met een 
productieprofiel.

REKEN-
VOORBEELD

Het maandelijks ver-
bruik van een kantoor 
bedraagt 6.000kWh. 
Het geschatte dag-
verbruik bedraagt hier 
60% van, goed voor 
3.600kWh per maand 
of 180kWh per dag (20 
werkdagen). Een PV-in-
stallatie genereert op 
een zomerdag 3,5kWh/
kWp. Een installatie van 
180/3,5 = 51kWp zal 
op een zomerdag dus 
het ganse dagverbruik 
compenseren. In de 
winter zal de installatie 
slechts een fractie van 
het eigenverbruik com-
penseren, en de injectie 
van overtollige energie 
dus tot een minimum 
beperken.

Merk op dat een PV-installatie gedimensioneerd op dagverbruik tijdens 
de zomer wel degelijk nog zal injecteren, gezien het opbrengstprofiel een 
maximum kent iets na de middag. Als injectie absoluut vermeden moet 
worden, moet je rekenen met uurlijkse of zelfs kwartuurlijkse waarden, in 
plaats van dagwaarden zoals in bovenstaand voorbeeld. Om hier zinnig 
mee te kunnen rekenen, is een goede kennis (= monitoring) van het ener-
gieverbruiksprofiel vereist.

Gezien het verbruiksprofiel van een kantoor relatief goed aansluit bij het 
productieprofiel van een PV-installatie, valt de klassieke methode van 
een zuidgerichte installatie onder een optimale hellingshoek (35°) aan te 
bevelen.

WKK (WARMTEKRACHTKOPPELING)

Over het algemeen is een WKK-installatie voor kantoorgebouwen niet in-
teressant. Kantoorgebouwen kennen enkel tijdens de winter een warm-
tevraag, en bovendien niet van die aard om de investering in een WKK te 
rechtvaardigen (zie kengetallen).

Indien toch de piste van een WKK bewandeld wordt, bijvoorbeeld omdat 
een naburig proces of bedrijf een constante warmtevraag heeft, dient de 
elektrische productie gedimensioneerd te worden op de basislast van het 
kantoorgebouw. Dit bedraagt ongeveer 20% à 25% van het dagverbruik. 
Voor de dimensionering verwijzen we naar de analoge methode bij zon-
nepanelen.

WIND

Kleine en middelgrote windturbines vallen moeilijk te dimensioneren, om-
dat hun opbrengst sterk afhankelijk is van lokale factoren (regio, hoogte, 
obstakels) en het variabele windaanbod. Een ruwe vuistregel is het gene-
ratorvermogen van de windturbine te dimensioneren op maximaal 80% 
van het piekverbruik van het gebouw. Hoe kleiner het generatorvermo-
gen, hoe hoger het zelfverbruik en hoe economischer de installatie. 

B.

C.

Stap 3: 
Slim 
aansturen 
van 
elektriciteit

Het elektrisch verbruik in kantoorgebouwen kent weinig flexibiliteit. Het 
meeste verbruik is ‘ogenblikkelijk’: verlichting, computers, … Het tijdstip 
waarop dit verbruik voorkomt, komt ook overeen met de uren daglicht, 
waardoor er een relatief goede match met energieproductie via zonnepa-
nelen is. Er is ook weinig thermische capaciteit. Sanitair warm water wordt 
in kantoren meestal elektrisch opgewekt, maar de hoeveelheid ervan 
beperkt zich tot gebruik in een gemeenschappelijke keuken of douche-
ruimte. Serverlokalen zijn meestal slecht geïsoleerd waardoor ze weinig 
thermische buffercapaciteit hebben. 

Er zijn met andere woorden weinig mogelijkheden tot buffering. In de 
meeste gevallen is er ook weinig nood aan bufferen, gezien het dagpro-
fiel sterk overeenstemt met productieprofiel van PV-panelen.
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Bufferen in gebouwverwarming/-koeling

Een aantal voorbeelden van thermische energiebuffers voor gebouwver-
warming zijn:

1. Lucht: De luchttemperatuur verhogen/verlagen kan snel, maar kan 
comfortproblemen opleveren.

2. Inerte systemen zoals betonkernactivering: Bij deze systemen is de 
basisregeling heel complex. Het toevoegen van een slimme sturing 
is niet vanzelfsprekend.

3. Buffervat om pendelen te vermijden: Om hierin te kunnen bufferen, 
moet het vat groter gedimensioneerd worden. Het volume van het 
vat hangt af van de vooropgestelde tijdspanne die de buffer moet 
kunnen overbruggen.

4. BEO (Boorgat Energie Opslag): Energieopslag in de grond wordt 
toegepast als seizoensopslag. 

Een BEO-veld bestaat uit boorgaten tot 100 meter diep in de bodem waar-
in kunststof leidingen worden aangebracht. Op een diepte van 100 meter 
heeft de bodem een constante temperatuur van 12°C.

Een BEO-veld onttrekt warmte uit de bodem tijdens de wintermaanden. 
Om de bodemwarmte niet uit te putten, wordt de bodem geregenereerd 
tijdens de zomermaanden. In de meeste gevallen gebeurt dit via passieve 
koeling van het gebouw. Regeneratie van de bodem is in principe ook 
mogelijk via fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen. De uitvoering en 
regeling van de installatie wordt dan wel een heel stuk complexer en er 
wordt een beperkte rendementsverbetering verwacht.

Wegens de complexiteit en kostprijs van een BEO veld is het gebruik in 
de praktijk enkel mogelijk bij nieuwbouw of een zeer ingrijpende totaal-
renovatie. 

Slim sturen van andere verbruikers

Om te kunnen profiteren van goedkopere elektriciteitstarieven of om ver-
bruikspieken te vermijden, kunnen verbruikers worden uitgesteld. Dit kan 
enkel bij zogenaamd flexibele verbruikers. In een kantoorgebouw zijn er 
zo een aantal van aanwezig, zoals de opwekking van sanitair warm water, 
de koeling van serverruimtes of elektrische warmtepompen. Wegens de 
relatief beperkte vermogens loont het meestal niet de moeite deze ver-
bruikers afzonderlijk slim te sturen, maar het kan wel interessant zijn in het 
kader van een totaalsturing van het gebouw.

Om toch het eigenverbruik te verhogen, kunnen laadpalen met een slim-
me sturing worden ingezet.

Figuur 5: overzicht 
van flexibiliteit in een 
kantoor
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STAP 4: 
Batterij-
opslag

Ongeveer 40% van het elektrisch verbruik in kantoorgebouwen is dalver-
bruik buiten de kantooruren. Brengen we ook de weekends in rekening, 
zien we dat 36% van het totaal verbruik buiten de daglicht-uren valt. Het 
kan interessant zijn om dit verbruik te voeden uit een batterijbuffer die 
opgeladen wordt met energieoverschotten die overdag gegenereerd 
worden. 

Batterijen zijn economisch nog niet rendabel als ze enkel worden ge-
bruikt voor het verhogen van het eigenverbruik. Als de batterij bijkomend 
kan worden ingezet als noodstroomgenerator of UPS (Uninterruptible 
Power Supply), kan het eventueel wel interessant worden. De selectie 
en dimensionering van de batterij gebeurt dan op basis van de minimale 
tijd die de batterij moet kunnen overbruggen en het noodvermogen dat 
moet kunnen worden geleverd, zoals bijvoorbeeld minimale verlichting 
en koelvermogen. 

Omwille van de hoge investeringskost blijft de batterijcapaciteit best zo 
klein mogelijk. De eerste stap in de selectie van de batterij is het verla-
gen van het noodvermogen dat nodig is. Bij het verhogen van het eigen-
verbruik daarentegen is de capaciteit enkel begrensd door wat dagelijks 
kan worden geproduceerd en verbruikt. Veel omvormers laten toe beide 
functies te combineren door een gedeelte van de batterij te ‘reserveren’.

Uitgebreide info over onder meer de 
technische aspecten, de koppeling 
met het elektriciteitsnet en de dimen-
sionering van de opslag van energie in 
elektrische batterijen kan je vinden in 
het Technisch handboek slim aanstu-
ren van elektriciteit. Dit handboek is 
te raadplegen op de website van 
het SAVE project 
www.slimaansturenvanelektriciteit.be.

Smartgrid
proof
ontwerpen

Een kantoorgebouw wordt gekenmerkt door veel verschillende techni-
sche installaties die meestal onafhankelijk van elkaar werken. Zo zal de 
automatisatie van bijvoorbeeld de verlichting op haar eigen bussysteem, 
bijvoorbeeld KNX, werken, terwijl de sturing van de HVAC (Heating, Ven-
tilation, Air Conditioning) over een andere interface loopt, bijvoorbeeld 
BACNet. Gebouwtoegang gebruikt dan nog een ander systeem en ener-
giemonitoring is vaak volledig afwezig. Hier spreken we dan nog niet over 
de sturing van elektrische laadpalen, het inperken van de PV-opbrengst 
of het bufferen van energie in batterijen, zaken die ook nog eens elk apart 
over hun eigen regeling en interface beschikken.

Om succesvol een slimme sturing in een kantoorgebouw te integreren is 
er dan ook één zaak belangrijk: interoperabiliteit tussen de verschillende 
deelsystemen.

Moderne gebouwintegratoren zetten al de eerste stappen richting inter-
operabiliteit door het voorzien van een zogenaamd Building Management 
System (BMS). Dit BMS combineert de interface naar het domoticasys-
teem (gebouwautomatisatie) en de klimaatcontrole (HVAC).

Maar in de meeste gevallen blijft het daarbij. Energieverbruiksmetin-
gen, laat staan sturingen op basis van deze verbruiksmetingen, zijn in de 
meeste BMS afwezig. Net dit is essentieel voor het succesvol implemen-
teren van een slimme sturing.

Bouwheren doen er goed aan van in het begin voldoende focus te leggen 
op het integreren of mogelijk maken van de slimme sturing. Een aantal 
aandachtspunten kan hier een groot verschil betekenen.

1. Begin met het voorzien van energiemetingen op alle belangrijke 
vertrekken in het Algemeen LaagSpanningsBord (ALSB), of op zijn 
minst de voorzieningen (zie inzet). Zorg ervoor dat deze energie-
metingen via een gestandaardiseerde bus informatie uitwisselen. 
Courante bussen zijn Modbus RTU, Modbus TCP of M-Bus.

2. Zorg ervoor dat er een BMS wordt voorzien dat minimaal de dom-
otica, inclusief lichtsturing, en de meting en sturing van de HVAC 
combineert. Als uitbreiding kunnen ook de energiemetingen hier op 
toekomen. Dit BMS dient over een gestandaardiseerde API (Appli-
cation Programming Interface) te beschikken, bijv. OPC. Een API laat 
toe dat andere softwaresystemen op een geautomatiseerde manier 
data en commando’s aan het BMS kunnen doorgeven.

3. Als laatste kan een server of dedicated PC voorzien worden om 
de slimme regeling op te laten draaien. Deze server communiceert 
via de gestandaardiseerde API met het BMS, alsook met niet-ge-
standaardiseerde systemen zoals laadpalen, batterij management 
systemen, PV-omvormers, … De beschikbaarheid van een bestu-
ringssysteem biedt veel meer mogelijkheden om te interfacen met 
niet gestandaardiseerde systemen, bijv. via een web API. Deze 
server kan ook dienen om de data op te slaan en de werking van de 
slimme regeling te visualiseren.

Smartgrid retrofit

Ook in bestaande kantoorgebouwen en installaties kan een slimme re-
geling achteraf geïmplementeerd worden, zij het moeilijker dan van in 
het begin. Het voorzien van de nodige energieverbruiksmetingen kan 
bijvoorbeeld een spanningsafschakeling vereisen. Ook het trekken van 
nieuwe bekabeling om stuursignalen te krijgen waar nodig is vaak een 
hele opgave. 

In het kader van het VLAIO SAVE project werd de innovatieve draadloze 
LoRa technologie gebruikt op de Greenbridge demonstratiesite in Oos-
tende. Alhoewel er al een aantal ‘draadvervangende’ technologieën be-
staan, heeft LoRa enkele onmiskenbare voordelen. Allereerst heeft LoRa 
een zeer groot bereik, tot 2 kilometer in bebouwde omgeving, en kan het 
dankzij een innovatieve radiomodulatie ook goed functioneren in ‘storen-
de’ omgevingen zoals in de industrie. Het grote bereik zorgt ervoor dat er 
geen ‘repeaters’ nodig zijn, wat de kostprijs laag houdt. Een LoRa-zender 
zelf heb je overigens al voor enkele euro’s. Het zeer lage energieverbruik 
is een tweede voordeel. Een LoRa-zender kan jarenlang op een klassiek 
batterijtje werken, wat de integratie aanzienlijk vereenvoudigt. Het derde 
voordeel is de open aard van de technologie. Je bent niet verbonden aan 
één commerciële partij en kan er ook zelf mee aan de slag. Betalende 
abonnementen of licenties zijn niet vereist.

Naast de voordelen is er natuurlijk ook een nadeel. De LoRa-technolo-
gie is enkel geschikt voor het sporadisch communiceren van zeer kleine 
hoeveelheden data, vergelijkbaar met de inhoud van een SMS. Maar dat 
volstaat gelukkig voor het communiceren van meet- en regelgegevens. 

TIP

Wil je het gebouw nu nog niet voor-
zien van een slimme sturing, maar wel 
zo ontwerpen dat deze later eenvou-
dig geïmplementeerd kan worden? 
Voorzie dan al van in het begin ener-
giemetingen in de elektrische borden, 
of op zijn minst de ruimte om later de 
energiemetingen te installeren. Je 
moet voldoende plaats voorzien op de 
DIN rails om de energiemeter te plaat-
sen (minstens 4 modules per meting), 
makkelijk toegankelijke geleiders voor 
de stroommeting en een reserve au-
tomaat voor de spanningsmeting. Zo 
kan in de meeste gevallen de energie-
meting aangebracht worden zonder te 
moeten uitschakelen.
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De LoRa-technologie zorgt 
ervoor dat de slimme sturing 
economisch en niet-invasief 
op een bestaande installatie 
aangebracht kan worden. Zo 
kan een zender bijvoorbeeld 
worden ingebouwd in een  
klassieke thermostaat. De 
zender is voorzien van een 
eigen temperatuursensor 
en stuurt continu de actuele 
gegevens door naar de slim-
me sturing. De sturing kan 
ook het commando sturen 
om de thermostaat aan of 
uit te schakelen. Is de stu-
ring niet actief herneemt de 
thermostaat zijn oorspronke-
lijke werking. Dit is een mooi 
voorbeeld van een niet-inva-
sieve toepassing.
In bovenstaande figuur hier-
naast is een sensor voor het 
uitlezen van een waterver-
bruik weergegeven. Vanwe-
ge het zeer lage energie-
verbruik van LoRa kan deze 
zender meerdere jaren actief 
zijn zonder dat de batterij 
vervangen moet worden. 

Een bijkomend voordeel is 
dat dankzij de draadloze ge-
gevensoverdracht de meting 
probleemloos in een explo-
siegevoelige omgeving ge-
bruikt worden, bijvoorbeeld 
voor metingen van het gas-
verbruik.

Casevoorbeeld 
Greenbridge

De realisatie van een slim-
me sturing in het kantoorge-
bouw van de Greenbridge 
Incubator in Oostende is een 
illustratieve case van hoe 
verschillende deelsystemen 
met elkaar te interfacen. Het 
gebouw bestaat uit twee 
gedeelten, een oud en een 
nieuw, met bijhorende regel-
systemen. Zo bevindt zich 
in het oude gedeelte een 
klassieke gasgestookte ke-
tel met aan/uit thermostaten 
per gang en thermostatische 
kranen per kantoor. In het 
nieuwe gedeelte zijn warm-
tepompen voorzien met een 

modulerende regeling per 
kantoor via de KNX bus. Er is 
ook daglichtsturing via KNX 
voorzien, waar dit in het oude 
gedeelte per armatuur wordt 
voorzien.

In het oude gedeelte gebeu-
ren energiemetingen en stu-
ringen van buitenverlichting 
via de industriële protocollen 
van Modbus, Profibus en Pro-
finet. De Profinet interface 
werd ook gebruikt om warm-
temetingen in de grondborin-
gen voor de warmtepompen 
aan te brengen, alsook om 
de werking van de ventilatie 
te controleren. Metingen van 
gasverbruik en warmtever-
bruik gebeuren via M-Bus. 
Daarnaast zijn er ook nog 
een aantal (verplaatsbare) 
klimaatsensoren die via een 
HTTP verbinding informatie 
doorsturen

De Greenbridge case is een 
mooi voorbeeld van een 
modern gebouw waar ver-
schillende systemen voor ge-
bouwautomatisatie aanwezig 
zijn, maar ook een aantal in-
dustriële veldbussen.

Om een slim regelsysteem 
te integreren werd gekozen 
voor het integreren van een 
interoperabele oplossing, 
in plaats van het ontdubbe-
len van energiesensoren en 
energieverbruikers. Er werd 
gekozen om alle informatie 
via een webinterface aan te 
bieden, die dus als schil rond 
het ganse systeem functio-
neert. Een aantal toestellen, 
zoals de luchtkwaliteitsme-
ters maar ook de omvormers 
van de zonnepanelen, kon-
den hun data al via webpro-
tocollen (HTTP, FTP) naar 
deze schil pushen. Voor de 
andere toestellen was het 
iets complexer.

Er werd in overleg met de in-
tegratoren gekozen om alle 
informatie van de gebouw-
automatisering en de meet-
systemen te concentreren op 
twee bussen. 

Alles van gebouwautomati-
sering diende op een BAC-
Net/IP interface te komen. Dit 
vereiste een aantal gateways 
om onder andere de Mod-
bus, M-Bus en KNX informa-
tie om te zetten naar BACNet. 
Alle resterende metingen 
werden via de PLC eenhe-
den die metingen uitvoerden 
op Profinet/IP geplaatst. Er 
werd voor IP verbindingen 
gekozen omdat de gateways 
en PLC’s, die overal in het ge-
bouw verspreid staan, zo via 
het bestaande internet net-
werk met elkaar verbonden 
konden worden. Dit bespaar-
de het aanleggen van extra 
bekabeling.

De aard van de IP verbinding 
zorgt er ook voor dat de ser-
ver waar de webinterface op 
draait ook met de BACNet 
gateways en Profinet PLC’s 
verbonden kon worden. Op 
deze server werden vervol-
gens twee middlewares ge-
installeerd: Siemens WinCC 
om de Profinet data in te le-
zen, en de KEPware software 
om de BACNet opbjecten te 
verwerken. Deze commu-
niceerden op hun beurt de 
data aan de webschil.

In de afbeelding hiernaast 
zijn de sensoren en actuato-
ren van de vorige figuur af-
gebeeld in hun hiërarchische 
rangschikking in het resulte-
rende systeem.

De aanwezigheid van de in-
dustriële veldbussen maakte 
een aantal zaken complexer 
dan in een normaal kantoor-
gebouw verwacht kan wor-
den. In een modern gebouw 
zou een concentratie van 
alle informatie op de BACNet 
verbinding wellicht volstaan 
hebben. Daarentegen zou in 
een industriële omgeving de 
concentratie op Profinet vol-
staan hebben.
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