Siemens-partners positief over nieuwe HVAC-tools
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Tijdens het Desigo CC Innovation Event in november 2018 maakten HVAC-partners van Siemens
Building Technologies kennis met versie 6.2. van het gebouwbeheersysteem Desigo CC en kregen ze
handige tools te zien voor het in bedrijf stellen, testen en energiebeheer. Een greep uit hun reacties.
Jan Nederveen, directeur nieuwbouw bij Klimaatservice Holland B.V., is enthousiast over de nieuwe STABUconfigurator voor HVAC-producten: “Hier hebben wij wat aan! Het is soms lastig om een goede omschrijving te
maken van een stuk regeltechniek. Met de configurator wordt dit heel eenvoudig. We kunnen klanten nu veel
meer informatie geven over de HVAC-producten van Siemens.”
ABT Go-app

Sebastiaan Slof, hoofd regel- en meettechniek bij ULC Installatiegroep, noemt de ABT Go-app voor het in
bedrijf stellen van regelaars en het testen van I/O heel handig: “Onze monteurs kunnen nu zelf op
laagdrempelige wijze zaken testen en controleren, wat de kwaliteit van ons werk naar een hoger niveau tilt.
Bovendien kunnen we hierdoor meer werkzaamheden met minder mensen verrichten. Voor de test- en
inbedrijfstellingstools waar we voorheen mee werkten, hadden we licenties nodig. Dat is nu niet meer het
geval. Niet alle monteurs konden met deze tools werken, maar de app is perfect voor hen. Belangrijk, want het
wordt er niet makkelijker op om goede technici te vinden.”
Energiemeters op BACnet
Slof is ook enthousiast over de energiemeters van Siemens: “Reductie van het energieverbruik is een hot item,
maar er zijn relatief weinig meters op BACnet te verkrijgen. De communicatiestandaard bij deze producten is
Modbus. Dit maakt de koppeling met meerdere devices moeizaam, waardoor de meters minder geschikt zijn
voor kleinere projecten. Met de energiemeters van Siemens op BACnet kunnen we veel eenvoudiger het
energieverbruik in de gebouwen van onze klanten visualiseren. Ze zijn compact en goed geprijsd.”
Energy Performance Tool
De aan het gebouwbeheersysteem te koppelen Energy Performance Tool van Siemens maakt
energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen inzichtelijk. Hij verduidelijkt wat men kan doen om
energiezuiniger te worden en hoe snel investeringen op dit vlak zijn terugverdiend. “Vroeger moesten we dit
zelf uitrekenen, nu doet de tool het voor ons”, zegt Harry Raab, directeur van Building Technology B.V. “Het feit
dat de tool genormeerd is schept bovendien vertrouwen. We gaan deze tool intensief gebruiken. De
renovatiemarkt zit in de lift, aangezien kantoorpanden in 2023 moeten voldoen aan energielevel C. Daartoe
moeten de komende jaren veel gebouwen worden aangepast.”
Meer informatie over de diverse tools? Neem dan contact op via 070-3333030 of bt-products.nl@siemens.com.
https://gebouwentechniek.siemens.nl/productinformatie/hvac-tools/

