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I. I

A. Doelstellingen
Duurzaam omgaan met energie wordt de dag van
vandaag steeds meer een belangrijk werkpunt in
de professionele wereld. Een intelligent energie-
beheersysteem kan zorgen voor een reductie van
de jaarlijkse energieverbruiken, waaronder gas en
elektriciteit. Dit wordt niet alleen gestimuleerd
door de overheid om de opwarming van de aarde
tegen te gaan. Het scheelt ook nog eens in de por-
temonnee.

Ook het KringloopcentrumZuid-West-Vlaanderen,
sinds een aantal jaar onderdeel van Deltagroep,
stapt mee in de boot van duurzaam ondernemen.
In het jaarverslag van 2014 werd dit ook reeds aan-
gehaald [1].

Maar voor de winkel in Kortrijk blijft het daar niet
bij. Via deze masterproef wilde men een volledig
nieuw beheersysteem laten ontwikkelen om de ver-
schillende energiestromen op een intelligente ma-
nier te beheren. De sturing van de verlichting, ver-
warming, koeling en ventilatie wordt vervangen
door één groot systeem, dat intelligent genoeg is
om op een efficiënte manier te zorgen voor vol-
doende comfort het hele jaar door.

B. Aanpak
Om een energiebeheersysteem tot stand te brengen,
diende eerst de huidige installatie in kaart gebracht
te worden. Hoe werken de verschillende installa-
ties nu? Welke functionaliteiten moeten er zeker
blijven en wat moet er veranderen?

Op basis van deze analyse werden drie verschil-
lende concepten uitgewerkt, één gebaseerd op een
domoticasysteem, Qbus, en twee concepten op ba-
sis van PLC-sturing, namelijk Wago-PFC200 en
Beckhoff CX (embedded PC). Deze werden tegen
elkaar afgewogen om uiteindelijk te kiezen voor

het Wago-concept. De grote vrijheid in compo-
nentenkeuze en programmeermogelijkheden ga-
ven hier de doorslag. De opstelling werd volledig
uitgewerkt en er werd een gedetailleerd technisch
dossier opgesteld. Dit bevat de gewenste functi-
onaliteiten en een kostenraming van het hele sys-
teem.

Na een uitgebreide testfase van zowel hardware
als software op een testopstelling, kon overgegaan
worden tot de realisatie van het systeem. Om het
overzicht te bewaren, werd gekozen om deze wer-
ken gefaseerd uit te voeren.

II. R

A. Opstelling
Op figuur 1 is de uiteindelijke opstelling te zien
van het energiebeheersysteem. De Wago-PLC be-
vat alle stuurlogica van de verschillende subsyste-
men en verzorgt ook de onderlinge communicatie.
De geïntegreerde webserver bevat een webvisuali-
satie waarmee het systeem vanop afstand gemoni-
tord en ingesteld kan worden.
1 De Kringloopwinkel in Kortrijk heeft 32 ge-
stuurde verlichtingskringen. De bestaande relais
werden vervangen door impulsrelais (bistabiel) om
beduidende warmteontwikkeling in de kast tegen
te gaan. Via een feedbackcontact wordt de werke-
lijke toestand ingelezen. Een luxsensor zorgt voor
het automatisch omschakelen van de verlichting in
de winkel bij voldoende lichtinval van buiten.

Een groot probleem in hoge gebouwen, zoals de
Kringloopwinkel in Kortrijk, is de stratificatie van
warme lucht. Dit is het fenomeen waarbij warme
lucht stijgt en de koude lucht naar beneden drijft
[2]. Daarvoor werden in het verleden plafondven-
tilatoren geplaatst, die de warme lucht terug onder
de koude lucht mengen, waardoor de temperatuur
aan de grond automatisch een stuk verhoogt. De
aansturing van deze waaiers gebeurde vroeger ma-
nueel, maar wordt vervangen door een nieuw sys-
teem dat, op basis van de actuele temperatuur aan
het plafond en dicht bij de grond, de snelheid van
de waaiers automatisch regelt 2 .
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Figuur 1: Opstelling energiebeheersysteem

In iedere lichtkoepel werd in het verleden een af-
zuigsysteem geplaatst, dat zorgt voor luchtcircu-
latie in de winkel op warme dagen. Dit systeem
moest ook manueel bediend worden en had geen
variabele snelheid. Uit de ’Smart VFD Energy
Estimator’ [3] bleek dat de aankoop van frequen-
tieregelaars voor de afzuigmotoren, te verantwoor-
den was ten opzichte van de energiebesparing die
kon worden gedaan. De snelheidssturing werd dan
ook opgenomen door de centrale PLC 3 .

Omdat de afzuiginstallatie op bepaalde momenten
in het jaar niet voldoende bleek, werd recent be-
slist om nog een extra koelsysteem te voorzien in
de winkel. Er is gekozen voor een adiabatische
koeling, waarbij koud (stads)water over een zoge-
naamde pakketbevochtiger geleid wordt. In tegen-
gestelde richting stroomt buitenlucht, waardoor
deze volgens het verdampingsprincipe afkoelt. De
koele, vochtige lucht wordt dan het gebouw in ge-
blazen via een buizenstelsel [4]. Ook dit systeem
werd opgenomen in het beheersysteem 4 en kan
vanop afstand aangestuurd en gemonitord worden.

De verwarmingsinstallatie 5 is een verouderd
systeem. De ketel van meer dan 10 jaar oud moet
vervangenworden omwille van het lage rendement
en de grote hoeveelheid emissie. Dit valt echter
buiten de scope van de masterproef. Het aansturen
van de verwarmingsunits kan afzonderlijk gebeu-
ren en bepaalt waar er al dan niet verwarmd wordt.
Op die manier kan de verwarmingsinstallatie ver-
der opgesplitst worden in kleinere zones. Tempera-

tuursondes, verdeeld over het hele gebouw, meten
de actuele temperatuur in elke zone. Op basis daar-
van wordt beslist of de luchtverhitters in elke zone
in- of uitgeschakeld moeten worden.

B. Intelligent systeem
De intelligentie van het energiebeheersysteem
wordt bepaald door de aanstuurlogica. Om be-
paalde verlichtingszones in de winkel overdag niet
onnodig in te schakelen, werd een luxsensor ge-
ïntegreerd, die bepaalde kringen automatisch om-
schakelt op basis van de lichtinval. Op die manier
kan er jaarlijks al wat elektriciteit bespaard wor-
den.

Er werd ook getracht de ventilatie en de verwar-
ming op elkaar af te stellen. Indien het in een
bepaalde zone te koud wordt, zal eerst geprobeerd
worden de warme lucht uit te koepels te halen met
behulp van de ventilatoren. Indien dit niet lukt
binnen een bepaalde tijd, dan pas zal de verwar-
ming ingeschakeld worden. Op die manier is het
doel dat beide systemen samenwerken, om zo het
beste comfort te bieden met een zo laag mogelijk
verbruik. Ook wordt er met de nieuwe control-
ler vermeden dat de systemen elkaar tegenwerken.
Wanneer de verwarming ingeschakeld wordt, zal
de afzuiginstallatie uitgeschakeld worden om te
vermijden dat deze de geproduceerde warmte on-
middellijk terug naar buiten blaast. Hetzelfde geldt
voor de koelinstallatie.
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Door de afzuiginstallatie in snelheid te regelen,
wordt ook een elektriciteitsbesparing verwacht.
Wat de invloed zal zijn van de aanpassing van
de verwarmingsinstallatie kon na afloop van de
masterproef enkel geschat worden. De aanpassin-
gen aan de verwarmingsinstallatie werden name-
lijk maar ingeplant na deze datum. Rekening hou-
dend met het hogere rendement van de nieuwe ke-
tel en de interactie tussen de verwarming en de
ventilatie in de winkel wordt een jaarlijkse bespa-
ring verwacht van minstens 30% op de gasfactuur.
Alles samen wordt een elektriciteitsbesparing ver-
wacht van rond de 10%.

C. Human machine interface (HMI)
Een belangrijke doelstelling van deze masterproef,
was het maken van een duidelijke interface tussen
de gebruiker en de installatie. Via een eigen ont-
wikkelde visualisatie kunnen de verschillende sub-
systemen gemonitord worden. Het winkelperso-
neel heeft nu de mogelijkheid om de verlichting
in de winkel handmatig in te schakelen. Het uit-
schakelen op het einde van de dag gebeurt deels
geautomatiseerd. Wat de aansturing van de ven-
tilatie en de koeling betreft, hoeven deze mensen
niet meer ingezet te worden. Alle systemen wor-
den volautomatisch aangestuurd. De technisch
verantwoordelijke van het Kringloopcentrum zorgt
voor de correcte instellingen (Figuur 2) en kan ook
via de visualisatie eventuele fouten van de hard-
ware opvolgen. Doordat de PLC gekoppeld is op
het WAN-netwerk van het Kringloopcentrum ZW-
Vlaanderen kan dit alles ook vanop afstand gebeu-
ren.

Figuur 2: Voorbeeldscherm HMI

III. B

Deze masterproefopdracht was een uitdagende
case voor elke industrieel ingenieur van wie het
professionele leven voor de deur staat. Bij het uit-
werken van de opdracht werd snel duidelijk dat
een goede communicatie met alle belanghebbende
partijen enorm belangrijk is. Bij de keuze van het
concept moesten voldoende argumenten gevonden
worden om iedereen op dezelfde lijn te krijgen.
Het belang van een overzichtelijk dossier waarin
alle verzamelde informatie terecht komt, bewees
meermaals zijn nut.

Buiten de verwarmingsinstallatie zijn de aanpas-
singswerken reeds afgerond. Het concept werd
volledig uitgewerkt en neergeschreven, zodat er in
de toekomst op een snelle manier kan worden ver-
dergegaanmet de reeds voorziene functionaliteiten
voor de verwarming. Alle beschikbare informatie
werd bij het einde van de opdracht, samen met spe-
cifieke handleidingen voor de gebruikers van het
systeem, afgeleverd aan deKringloopwinkel. Naar
schatting zal het nieuwe energiebeheersysteem een
totale kostenvermindering teweeg brengen van on-
geveer €6000 per jaar.
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