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Een slim gebouw
Slimme technologie voor de professionele omgeving
Tegenwoordig is bijna alles ‘smart’. Zo worden we omringd met slimme thermostaten, slimme
assistenten en slimme verlichting. Óók in de professionele omgeving hebben we het steeds vaker over
‘Smart’ en/of ‘Slim’. Zo wordt de technologie tegenwoordig gebruikt om prestaties van gebouwen,
organisaties en zelfs mensen te verbeteren.
Bedrijven laten maar al te graag zien wat hun futuristische gadgets allemaal kunnen. Een slim gebouw
biedt veel kansen als er vooraf goed wordt nagedacht over de mogelijkheden, obstakels en bezwaren
die erbij komen kijken.
Business intelligence
Een Smart Building combineert traditionele gebouw automatisering met bijna futuristische business
intelligence. Geavanceerde infrastructuren besturen de technische systemen en tegelijkertijd worden
grote datasets vergaard voor de verdere optimalisatie van een bedrijf of organisatie.
Business Intelligence is een aanéénschakeling van al deze data die samen waardevolle informatie
verschaffen over de processen binnen een locatie. Hierbij geldt, des te meer sensoren een gebouw
heeft, des te hoger de ‘sensordichtheid’ en dus des te accurater de mogelijke analyses.
Een gebouw vol met sensoren genereert een ongelooflijke hoeveelheid data maar dit is echter nog
geen bruikbare informatie. Slimme dashboards en geavanceerde softwareoplossingen helpen de
gebruiker hierin een vertaalslag te maken naar bruikbare en waardevolle informatie producten.
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Afbeelding 1: Verschillende soorten sensoren binnen een slim gebouw

Klaar voor de toekomst
Een slim gebouw valt softwarematig flink uit te breiden middels updates. Hierdoor groeit het mee met
de eisen van morgen. Zo kunnen gebruikers maar ook de wetgever vragen om zaken te verbeteren
of te veranderen. Óók groeien de technologische mogelijkheden naarmate de tijd verstrijkt. Deze
technologieën van de toekomst kunnen vaak door slechts een update worden geïmplementeerd.
Hierdoor is een Return on Investment (ROI) ten opzichte van traditionele systemen appels en peren
vergelijken.
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De basis werking van Internet of Things (IoT)
IoT staat voor ‘Internet of Things’ en betekent dat apparaten verbonden zijn met het internet. Om het
makkelijk te maken onderscheiden wij deze apparaten in sensoren en actuatoren.
Sensoren meten de status van een omgeving. Het is hierbij belangrijk dat de meet data redelijk
accuraat is. We gebruiken express het woordje ‘redelijk’ want het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Zou je 5 sensoren naast elkaar zetten dan verschilt de uitkomst per sensor.
Externe input kan ook zorgen voor informatie. Zo kan een online weersvoorspelling al genoeg
informatie geven voor analyse of opvolging.
Actuatoren zijn aparaten die actie ondernemen. Je kan hierbij denken aan verlichting die aan gaat,
een afzuiging die aan gaat of gemotoriseerde zonnewering die naar beneden gaat. Deze actuatoren
veranderen dingen in een omgeving. Het kan hier gaan om kleine motoren, ventielen, drukstangen etc.

Sensor

Netwerk

Actuator

Sensoren meten en actuatoren ondernemen actie. Deze apparaten communiceren met elkaar via een
netwerk of infrastructuur. Dit kan bedraad of draadloos, lokaal of via het internet gaan. Het kiezen van
de juiste infrastructuur is de belangrijkste keuze bij het neerzetten van een slim gebouw. Het vormt de
fundering voor elke uitbreiding of toepassing.

Sensoren en actuatoren die naadloos met elkaar samenwerken binnen een gebouw
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Smart Building Design Model ©
Een Smart Building is een duurzame ontwikkeling met als doel efficiënt gebruik van energie, het
verbeteren van welzijn en productiviteit van medewerkers en het reduceren van de bedrijfskosten.
Om inzicht te geven in de processen die hierbij komen kijken heeft Chess een model ontwikkeld
waarin de gebruiker centraal staat. Met het model kunnen eenvoudig relaties gelegd worden tussen
de verschillende lagen en de invloed die ze op elkaar uitoefenen.
Sensordata wordt vertaald naar het effect op technische systemen en bedrijfsprocessen met als
resultaat het effect op de economische prestaties.

Sensoren

Systemen & Processen

KPI’s

In de linker kolom staan de sensoren om de variabele omgevingsfactoren te meten die de gezondheid,
welzijn en productiviteit van de gebruiker beïnvloeden.
De middelste kolom heeft betrekking op de functies van het gebouw: de technische systemen
en bedrijfsprocessen. De data die door de sensoren wordt geleverd gebruiken we voor gebouw
automatisering en management applicaties om het gebouw beter te laten functioneren.
Hier kan je zogezegd aan de knoppen draaien om het welzijn en de productiviteit van de
gebruiker te verbeteren, de operationele kosten te verlagen, de beveiliging te optimaliseren en de
energiekosten te verlagen. Het duurzaamheidsniveau van het gebouw wordt hierdoor meetbaar.
Dit komt terug in de rechter kolom van het model; de KPI’s - Kritieke Prestatie Indicatoren. Zo maken
we de prestaties van het slimme gebouw zichtbaar.
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Mogelijkheden
Waarom zou je veel geld investeren in een slim gebouw? Is het rendement dan écht zo hoog dat het
deze investering rechtvaardigt? Er zijn tegenwoordig al een legio aan mogelijkheden die het de moeite
waard maken om serieus naar deze investering te kijken.
Energiekosten
Natuurlijk wordt hier het eerste aan gedacht. Bewegingsdetectie wordt bijvoorbeeld
gebruikt voor besturing van de verlichting en naregeling van klimaatinstallaties. Zo heeft
iedere sensor zijn specifieke functie voor optimalisatie van de technische systemen.
Huurkosten
Als je weet hoe je gebouw wordt gebruikt kan je de bezetting optimaliseren.

Operationele kosten
Door het monitoren van je technische systemen worden afwijkingen en/of storingen
vroegtijdig opgemerkt. Dit leidt tot een efficiënte planmatige afhandeling en voorkomt
ad-hoc werkzaamheden.
Health & Safety
Je gebouw moet personeel, bewoners én overige bezoekers faciliteren in hun bezigheden
op een zo veilig en gezond mogelijk manier. Denk hierbij aan veiligheidssystemen zoals
brandmelding en noodverlichting, maar ook aan monitoring van het binnenklimaat om
gezondheidsklachten te voorkomen. Een slim gebouw kan hierbij helpen en/of zelfs het
hele proces uit handen nemen. Zo zijn er een legio aan voorbeelden waar luchtkwaliteit
wordt gemeten en waarbij gebouwen zelf actie ondernemen om dit op peil te houden.
Productiviteit
Het kost ongeveer 20 minuten om in ‘focus’ te komen. Het is dan zonde als je personeel
onnodig wordt afgeleid door temperatuur, zonlicht of overige omgevingsfactoren. Zeker
als je dit vergroot naar honderden mensen die samen werken in bijvoorbeeld een kantoor
of school.
Beveiliging
Aangezien een slim gebouw vol hangt met sensoren is het mogelijk om deze sensoren
ook te gebruiken om ongewenste activiteiten te detecteren. Sensoren voor beweging en
zelfs geluid kunnen echter ongewenste situaties binnen het gebouw snel detecteren.
Compliance
Net zoals technologie verandert ook de wet en regelgeving constant. Zo is er nu een
informatieplicht voor noodverlichting en bijvoorbeeld het activiteitenbesluit mileubeheer.
Ook certificeringen zoals ISO 50.001 Energiemanagement vragen verplichte rapportages.
Middels de technologie in een slim gebouw is hier makkelijk aan te voldoen. Zo kan
noodverlichting automatisch getest worden en leveren accurate energie rapportages de
juiste documentie om te blijven voldoen aan de laatste regels.
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Obstakels
Sensoren, schakelaars, actuatoren en verlichting, het zijn slechts een handje vol onderdelen die er
komen kijken het proces om een gebouw naar 2020 te brengen, en dus heel erg slim te maken. Een
gebouw slim maken is nog lang niet zo eenvoudig. Het is eerder een zeer complex proces waarbij
beveiliging, interoperabiliteit en angst vaak voor flinke drempels zorgen.
Veel specialisten betekent veel ketenpartners
Even ‘eenvoudig’ wat instellen middels een telefoon is niet genoeg. Waar dit voor thuis
prima kan werken, is het voor professionele omgeving niet haalbaar. In grote gebouwen
zoals kantoren, ziekenhuizen, scholen etc. etc. lopen zeer veel gespecialiseerde systemen
door elkaar heen. De absolute kennis van al deze gecompliceerde systemen ligt nooit bij
één partij. Hierdoor zullen er al snel veel ketenpartners in een proces naast en met elkaar
moeten werken.
Interoperabiliteit
Waar we het net hadden over het gebrek aan volledige kennis bij één partij hebben we het
nu over de moeite waarmee systemen op elkaar te knopen zijn. Veel systemen werken
met eigen protocollen en beschikken niet over de juiste middelen om veilig hardware en
software van derden te integreren. Ook is er in veel gevallen een probleem met hiërarchie.
(Cyber) Security
In een wereld waar steeds meer digitaal en (bijna) alles online gebeurt liggen ook gevaren
op de loer. Volgens recente berichten is een groot aantal slimme gebouwen kwetsbaar
voor aanvallen van buitenaf. Er wordt dan ook vanuit inlichtingendiensten gewaarschuwd
voor de implementatie van slimme technologie zonder oog te houden voor beveilging.
Wanneer security niet gewaarborgd is zijn de gevolgen niet te overzien.
Angst
Het wordt veelal niet besproken maar de installatie en bouw wereld is conservatief en
zeer dogmatisch. Waar sommige bedrijven nieuwe technologieën omarmen zullen vele
(grote) spelers zich niet of nauwelijks inlaten met deze vorm van innovatie. Zij bieden
aan op grote projecten tegen een vaste prijs en kiezen hiervoor graag beproefde en
verouderde systemen. Nieuwe innovatieve systemen worden bij dit beslissingstraject vaak
overgeslagen. Dit om ervoor te zorgen dat risico’s minimaal blijven. Slechts bij prestige
projecten wordt er echt gekeken naar dit soort toepassingen.
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Mymesh Management System

Mymesh Management System
Het Mymesh Management Systeem is een on-line applicatie voor het op afstand beheren, monitoren
en besturen van uw Mymesh netwerk. Daarnaast kunnen meerdere merkonafhankelijke gebouw
beheer systemen worden geïntegreerd tot één platform met een breed scala aan gebouw applicaties.
Het Mymesh Management systeem is gebaseerd op het integratieplatform van IX.Web van Beveco
Gebouwautomatisering (www.beveco.nl). Het management systeem is volledig op uw wensen
en eisen samen te stellen. In onderstaande afbeelding zijn diverse disciplines opgenomen, zoals
brandbeveiliging, camera-observatie en klimaatinstallaties, naast de draadloze .toepassingen
verlichting, noodverlichting en zonwering.
Binnen het Mymesh Management Systeem is het mogelijk systemen van vele leveranciers te integreren.
Zodoende kan men binnen een smart building de diverse sensoren, systemen en voorzieningen met
elkaar laten samenwerken. De mogelijkheden, die hieruit voortkomen zijn eindeloos.
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Een unieke infrastructuur
Na decennia aan ontwikkeling voor multinationals en overheidsinstanties werd vanwege de
grote potentie van draadloze technologie, in 2003 besloten om samen met de internationale
wetenschappelijke gemeenschap een netwerkprotocol te ontwikkelen om duizenden apparaten
draadloos te verbinden.
Het netwerk werd speciaal voor professioneel omgevingen ontwikkeld en moest daardoor zeer
schaalbaar en ultra veilig zijn. Hiervoor werd ook gebruik gemaakt van bio mimicry; de oplossingen
uit de natuur, nabootsen middels technologie.
Net zoals bij duizenden vogels of vissen, worden signalen razendsnel door een netwerk verspreid.
Haal er een paar uit de groep en het geheel blijft werken. Het is een passende analogie.
Distributie van het netwerk
Om ervoor te zorgen dat Mymesh letterlijk overal is zochten wij naar een infrastructuur
die door heel een gebouw of locatie aanwezig is. Hierdoor kwamen wij uit bij verlichting.
Verlichting is overal en vormt de ideale manier om een groot en schaalbaar netwerk door
een gebouw te distribueren.

‘Volledig lokaal, schaalbaar en super veilig’
Data-infrastructuur
Koppel een Mymesh component aan je verlichting en al snel is heel je gebouw slim. Het
klinkt wat overdreven maar het is grotendeels waar. Mymesh levert niet alleen een draadloos
lichtbesturingssysteem maar voornamelijk een draadloze data-infrastructuur die oneindig uitgebreid
kan worden. Data over je verlichting maar vooral over je gebouw stroomt razendsnel door richting een
Management systeem.
De juiste keuze
Een infrastructuur is de ‘ruggegraat’ voor een slim gebouw. Mymesh biedt een draadloze netwerk
infrastructuur die schaalbaar, robuust, veilig en adaptief is. Door deze netwerk karakteristieken biedt
het de perfecte fundering voor elke professionele locatie.
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