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Multi-site

Energiebeheer
op afstand
Energiebeheer op afstand is het verzamelen van energiegegevens
maar ook relevante productiegegevens en het verwerken daarvan tot
heldere informatie voor het management en de gebruikers om energie
te besparen en efficiënter om te gaan met de energiehuishouding.
Door het gebruik van moderne TCP/IP technologieën kan informatie
van verschillende gebouwen en productielocaties eenvoudig worden

geconsolideerd in een centrale database. Dit geeft inzicht in het
totaalverbruik, maar is ook een krachtige tool om via benchmarking
verschillende vestigingen met elkaar te vergelijken. Op deze wijze
maakt men het energieverbruik inzichtelijk en kunnen afwijkingen in
gebruikspatronen worden opgespoord.

TVIEW

Modulaire opbouw

Open technologieën
Het systeem maakt gebruik van technologieën, welke beantwoorden aan open
standaarden. Hierdoor zijn steeds meer producten van verschillende fabrikanten
onderling uitwisselbaar en kunnen bestaande systemen eenvoudig geïntegreerd
worden. De interfaces zijn voornamelijk gebaseerd op draadloze communicatiestandaarden
zoals ZigBee, GPRS en UMTS. Dankzij het gebruik van deze open standaarden kunnen gegevens ook
eenvoudig worden ingelezen in bestaande systemen zoals PLC’s, SCADA of gebouwbeheerssystemen.
Alternatief kunnen de gegevens via IP gebaseerde onderstations worden doorgestuurd naar
centrale beheerssystemen. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van
internet technologieën zoals email, FTP en andere.
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WI-LEM

Draadloze elekticiteitsmeter
De WI-LEM is een compleet draadloze elektriciteitsmeter. Het gaat
om een vindingrijke oplossing ter bewaking en vermindering van het
elektriciteitsverbruik. Dankzij de draadloze communicatie bespaart
de Wi-LEM niet alleen tijd en kosten maar verkort deze ook de
onderbrekingstijd om een “sub-metering” installatie op te zetten.
Voor het installeren van de Wi-LEM is het niet nodig de bestaande
bekabeling te onderbreken. De unit wordt op de bestaande installatie
gebouwd, en gegevens worden draadloos doorgestuurd, via een
ZigBee netwerk. De potentiële financiële besparingen zijn hoog
en bovendien zullen de meeste praktische hindernissen compleet
wegvallen dankzij de eenvoudige installatie van deze nieuwe
bewezen methode voor energiebesparing.

Pi-Mitter

Draadloze pulstransmitterr
De PiMitter is een draadloze pulstransmitter. Hierdoor kunnen pulsen van bestaande
elektriciteis, gas- en watermeters draadloos worden verstuurd binnen bedrijfsgebouwen
of fabrieksterreinen. In de PiMitter is een batterij ingebouwd. Deze heeft een levensduur
van 10 jaar. Gegevens van de PiMitter kunnen worden opgevangen door de PiReceiver.
Deze zet de pulsen weer om naar uitgaande pulsen, welke eenvoudig kunnen ingelezen
worden in bestaande systemen zoals PLC en gebouwbeheerssystemen. Alternatief is een
ModBus gateway, welke de gegevens inleest via het populaire ModBus protocol.
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TBOX

Onderstation met Ethernet
en GPRS/UMTS
T-BOX is een IP gebaseerd open telemetriesysteem voor beheer en besturen van onbemande
locaties. In elke TBOX is een datalogger aanwezig. Deze kan tot 125.000 samples bewaren.
Elk TBOX systeem is uitgerust met een Ethernet interface, zodat deze eenvoudig kan
gekoppeld worden aan bestaande bedrijfsnetwerken. Optioneel kan men het systeem
uitrusten met datacommunicatiekaarten, zoals PSTN , GPRS of UMTS. Hierdoor kunnen, op
regelmatige tijdstippen, de opgeslagen gegevens verstuurd worden naar het bovengelegen
beheersysteem. Bovendien is in TBOX ook een PLC geïntegreerd. Hier kunnen lokale
besturingstaken worden voorzien. Alarmen kunnen worden verstuurd op basis van SMS of
email. Tenslotte is in het systeem ook een ingebouwde webserver aanwezig.

TVIEW

WEBBased
datacollectie systeem
TVIEW is een datcollectie systeem voor het opvangen van gegevens van één of meerdere TBOX
systemen. Communicatie met de ondergelegen TBOX systemen kan gebaseerd worden op “polling”
of “pushing” technologie. Met het pollingsysteem worden de TBOX systemen op regelmatige
tijdstippen opgebeld en worden alle opgeslagen waardes overgebracht naar de historische
database van TVIEW. Met de pushing technologie verstuurt elke TBOX op regelmatige tijdstippen
een email, met de historische gegevens. Deze e-mails worden door TVIEW ontvangen,” uitgepakt”
en meteen geregistreerd in de historische database. De historische gegevens van TVIEW zijn meteen
beschikbaar via de ingebouwde webserver. Op een trendgrafiek kunnen waardes meteen kunnen
worden geanalyseerd in een browser. Hiervoor hoeven geen licentie kosten te worden betaald. Het
aantal clients is onbeperkt. Tenslotte kunnen alle gegevens meteen worden geëxporteerd naar gelijk
welke ODBC compliant database zoals Access, MS SQL Server en Oracle.

Dream Report

Overzichtelijke
rapporten
Dream Report is een gebruiksvriendelijk pakket voor het overzichtelijk presenteren
van rapporten via een webportaal. Gegevens uit TVIEW zijn meteen beschikbaar in
Dream Report. Met de grafische editor worden rapporten aangemaakt op een intuïtieve
gebruiksvriendelijke wijze. Hierbij maakt men een visuele voorstelling van de gegevens.
Dream Report wordt geleverd met een uitgebreide bibliotheek van objecten zoals pies,
charts, bars en tabellen. Deze dienen slechts gekoppeld worden aan de gegevens van
TVIEW. Rapporten zijn beschikbaar als een PDF file. Deze kunnen worden gedistribueerd
via het ingebouwde webportal of via email.
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CimPro BV is leverancier van open besturingssystemen op afstand. Het
gaat hierbij om systemen die opgebouwd zijn uit goed integreerbare
standaardproducten die op industriële standaarden zijn gebaseerd.
Een toenemend aantal leveranciers van industriële besturingssystemen
conformeert zich aan deze standaarden. Hierdoor zijn steeds meer
producten van verschillende fabricaten onderling uitwisselbaar.
CimPro levert hard- en software, consultancy, opleidingen, technische
ondersteuning en aftersales.

Voor de markt van energiebeheer op afstand biedt het bedrijf
totaaloplossingen gebaseerd op draadloze energiesensoren en IP
gebaseerde onderstations. Het beheerssysteem is gebaseerd op een
database collector welke gegevens van verschillende locaties verzamelt
en presenteert in gebruiksvriendelijke rapporten. Voor de realisatie
van projecten werkt het bedrijf samen met verschillende door CimPro
gekwalificeerde integratoren. CimPro heeft kantoren in Nederland en
België
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