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Procesindustrie krijgt compleet
overzicht met mobiel platform
Elke stap voorwaarts zorgt
weer voor een volgende
stap. Bijvoorbeeld van
IoT naar IIoT. Maar hoe
houden we voldoende
overzicht op al die
ontwikkelingen?

Mobiele toegankelijkheid van informatie onmisbaar voor engineers

Bart Driessen
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Tijdens de recente ‘NextGen Leading’, het jaarlijkse event van
Emerson Automation Solutions
in Dordrecht, ging het vooral om
de automatisering in de procesindustrie. En dan vooral de enorme
stortvloed van veranderingen en
gevolgen voor de procesindustrie.
Plantmanagers en onderhoudsdiensten krijgen te maken met
steeds meer data; en zoeken naar
oplossingen om het overzicht te
houden. Belangrijke issues zijn
dan ook gebruiksgemak, toegankelijkheid en veilig dataverkeer.

moeten beschikken over goede
data-analysen. Data alleen zijn
namelijk geen informatie. Sterker
nog; een maintenance- of productie-engineer heeft niks aan
‘kale’ data. Alleen geanalyseerde
en geordende data, zoals realtime
procesgegevens of onderzochte
covarianten en trendoverzichten,
zijn informatie waar engineers in
de praktijk van kunnen profiteren.
Vandaar de enorme opkomst van
data-analisten die er voor zorgen
dat de industrie voldoende beschikt over meer data.

Van data naar informatie

Toegankelijkheid

Een van de meest interessante
ontwikkelingen van IIoT is de toegang tot de gigantische hoeveelheid realtime data, afkomstig van
de alsmaar groeiende hoeveelheid
bronnen. Ook de procesindustrie
kan hierover meepraten. Natuurlijk
kan deze industrie ook profiteren
van al die nieuwe mogelijkheden.
Alleen zal de industrie daarvoor

Om dagelijks en overal te kunnen
profiteren van al die prachtige
informatie is echter toegankelijkheid tot die informatie noodzakelijk. Natuurlijk is dit in theorie
helder. In de werkelijkheid echter
is het nog lang niet zo ver. Neem
als voorbeeld realtime procesgegevens. In de praktijk zijn op
veel plants procesgegevens alleen

zichtbaar op beeldschermen, gemonteerd in grote, afgesloten controleruimtes. Natuurlijk zijn er ook
her en der in de productieomgeving HMI’s, schermpjes die gekoppeld zijn aan specifieke machines
zoals pompen, mixers of lokale
meet- en regelapparatuur. Je zou
ook kunnen zeggen, techniek die
inmiddels gedateerd raakt. Door
industrieel ethernet en Industrial
Internet of Things (IIoT) zijn industriële automatiseringssystemen
en netwerken niet langer hermetisch gescheiden van ‘administratieve’ systemen. In plaats daarvan
komen we terecht in een situatie
waar netwerken voor elkaar toegankelijk zijn. Industriële besturingen en sensoren zijn steeds
vaker onderdeel van IIoT. En zij
maken het nodig dat engineers
beschikken over een goede oplossing voor de toegang tot die
informatie. En zeker als het gaat
om realtime procesgegevens. Engineers van nu willen toegang
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tot informatie, altijd en overal
waar dat nodig is. En nemen zo
snel mogelijk afstand van het verleden waarin ze nog naar een HMI
moesten lopen om te weten hoe de
machine draaide.
Mobiele informatie

De meest voor de hand liggende
manier om informatie overal en
altijd te bieden is natuurlijk de
smartphone. In feite een voor de
consumentenmarkt ontwikkeld
product, maar intussen helemaal
geaccepteerd in de professionele
omgeving. Om dit apparaat ook
in de procesindustrie optimaal te
kunnen gebruiken is echter wel een
koppeling nodig met bestaande
DCS-systemen. In het geval van
Emerson gaat het om DeltaV Mobile dat wordt gekoppeld aan het
DeltaV DCS-systeem. Anders gezegd: het DCS-systeem stelt alle
informatie beschikbaar aan een
selectie van smartphone-gebruikers
met DeltaV Mobile. Omdat DeltaV
Mobile klaar is voor IoT stelt het
on-site medewerkers in staat om
snel en veilig te communiceren
met experts; ook als deze off-site
zijn. De communicatie verloopt
namelijk via internet. Het voordeel hiervan is dat de expertise

binnen de onderneming breder gedeeld wordt. Bovendien ontstaat er
makkelijker samenwerking tussen
verschillende locaties. Om de informatie makkelijk toegankelijk te
maken heeft Emerson DeltaV Mobile uitgerust met intuïtieve, mobiele presentaties. Tevens zijn er
instelbare filters die zorgen voor
heldere, relevante informatie en

Nut mobiele communicatie

Over het nut van de mobiele
toegankelijkheid van procesin
formatie is Emerson duidelijk.
Jamie Froedge, president Process
Systems and Solutions: “DeltaV
Mobile is een belangrijk IoT-
hulpmiddel om bedrijven te helpen sneller en slimmer beslissingen te nemen. Dankzij mobiele

“Mobiele informatie stimuleert operationele
workflow en samenwerking in onderneming”
waarschuwingen over veiligheid.
DeltaV Mobile stuurt alarmmeldingen, trends en gegevens die
beschikbaar zijn op werkplekken
van operators, door naar iOS- en
Android-apparaten en stuurt alarmmeldingen via pushberichten,
SMS of e-mail. Om de veiligheid
van de communicatie met de
smartphone te garanderen, gebruikt
DeltaV Mobile Emersons Plantweb
Secure First Mile. Simpel gezegd:
technologie om belangrijke gegevens van de installatie op een veilige manier op afstand ter beschikking te stellen zonder de kritieke
productiesystemen aan te tasten.

‘NextGen Leading’ van Emerson Automation Solutions in teken van digitalisering procesindustrie

informatie profiteert de operationele workflow en stimuleert
het de samenwerking binnen de
onderneming. Dit helpt klanten Top Quartile prestaties te leveren.” Met Top Quartile wordt
bedoeld dat een bedrijf tot de
beste 25 procent van vergelijkbare bedrijven behoort, gemeten
naar operationele activiteiten en
rendement op het geïnvesteerde
vermogen. De meerwaarde van de
koppeling van Delta V DCS aan
DeltaV Mobile is volgens Emerson
dat het belangrijke contextuele
gegevens geeft die andere oplossingen vaak negeren.

DCS als centrale voor realtime procesdata
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