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Plaats hier het

Weersvoorspellende maatregelen

Meteo module
naam>

WEERSVOORSPELLENDE AUTOMATISERING
Wilt u milieu kosten besparen op uw installatie?
 Anticipeer op de weersvoorspelling.
______________________________________________________


Inleiding
Besparen op energieverbruik is van groot belang.
Schaarste en prijsverhogingen zijn voor veel eigenaren
van gebouwen een reden om bewust om te gaan met
energiebronnen. Het moment om te investeren in
duurzame milieu oplossingen.

Maak uw installatie duurzamer

Weersvoorspelling
Uw klimaatinstallatie regelt de binnencondities op basis
van de actuele meetwaarden (buiten en binnen),
zonder rekening te houden met de veranderingen in de
nabije toekomst. Via ons klimaatportaal (in samenwerking
met weerplaza.nl) kan uw installatie anticiperen op deze
veranderingen.
Automatisering
Onafhankelijk van het type fabricaat zijn er diverse
opties voorhanden. Onderstaand zijn enkele
voorbeelden van beschikbare opties:
•
•
•
•
•
•
•

Sluit uw installatie aan op de Meteo module

Blokkering Optimaal start;
Blokkering Verwarmen radiatoren;
Blokkering Verwarmen luchtbehandeling;
Blokkering Regeling koeling;
Blokkering Z/N ventilatie;
Blokkering Bevochtiging;
Compensatie Aanvoertemperatuur.

Klimaatportaal
Het klimaatportaal geeft in één oogopslag een helder
inzicht in de actuele status van de weersvoorspellende
maatregelen. Online zijn alle gegevens beschikbaar en
daardoor op elk moment en vanaf elke locatie
inzichtelijk.
Realisatie
• Gatwick Amsterdam;
• Apollo Amsterdam;
• Friesland Campina, Amersfoort;
• ICO Vathorst, Amersfoort;
• Flora Holland;
• C&A Nederland; .

Kijk op de site
http://gbs.archief.regelpartners.nl/Meteomodule/Main.aspx

Instelbaar via ons Internet

METEO KOPPELINGEN MET REGELAARS
Kan uw installatie gekoppeld worden?
 Alle typen regelaars zijn koppelbaar.
______________________________________________________


Inleiding
Regel Partners heeft een centrale gehoste applicatie
waar de meteo gegevens van een erkende uitgever van
weersinformatie (weerplaza.nl) worden opgehaald. Via
het internet worden de wiskundig berekende gegevens
doorgegeven aan uw installatie.

Hosting van de Meteo module

Geïntegreerd meteo koppeling
Om de investeringskosten zo laag mogelijk te houden
heeft Regel Partners voor veel klimaat regelaars een
geïntegreerde koppeling gemaakt. Dit betekend dat de
weersinformatie via een software matige koppeling kan
worden verstrekt op postcode niveau. Onderstaande
koppelingen zijn voorhanden:
•
•
•

Delta Controls, Priva HX, Saia PCD
GE Ganuc SCADA
Universele BACnet koppeling

Koppeling met uw installatie

Externe meteo koppeling
Voor systemen die (nog) niet geïntegreerd kunnen
worden opgeleverd is er de mogelijkheid om deze
hardware matig te koppelen. Een WAGO module zal
worden geplaatst in uw installatie. De verstuurde
klimaat sturingen komen binnen op de WAGO module.
Hardware matig kunnen de sturingen worden
doorgegeven aan het regelsysteem.
Stappenplan
Wat zijn de stappen om tot een koppeling te komen?
Aanpassingen infra structuur
Om de weersinformatie te koppelen aan uwe
klimaatsysteem is een ADSL of UMTS aansluiting
noodzakelijk.
Keuze regelstrategie
In overleg wordt vastgesteld wat aan de
weersinformatie voor u de beste regelstrategie is. Deze
moet in het huidige regelsysteem worden
geprogrammeerd.
Abonnement
Regel Partners kan voor u uitrekenen wat de eenmalige
aansluitkosten zijn en de benodigde
abonnementskosten. U kunt contact opnemen met uw
contactpersoon of bellen ons centrale nummer:
033 - 254 48 48 en vragen naar de Sales.

Zuinig om gaan met energie

REDENEN METEO MODULE
 Duurzamer gebruik van de energiebronnen
 Verlaag uw energie kosten

