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Van analoog naar de cloud
KROHNE Academy organiseert in samenwerking met 
SAMSON, Schneider Electric, iTanks en PHOENIX enkele 
seminars met als thema “Van analoog naar de cloud”. 

Meet- en regeltechnische aspecten, assetmanagement, 
predictive maintenance, cybersecurity, communicatiepro-
tocollen en oplossingen in de cloud is slechts een greep uit 
de onderwerpen, die worden gepresenteerd. Niet alleen in 
de basis, maar ook met gedegen diepgang worden actuele 
thema’s gepresenteerd door experts en specialisten uit de 
markt.

In de procesindustrie worden veel parameters gemonitord, 
hierdoor is veel informatie beschikbaar. Hoe kunnen we 
deze informatie inzetten bij procesoptimalisatie en tegelij-
kertijd een efficiënte werking van het proces, de veiligheid 
van de werknemers en de omgeving garanderen?

De beschikbare hoeveelheid informatie wordt op verschil-
lende wijze gedeeld. Hoe gaan we hiermee om en hoe 
kunnen we deze big data veiligstellen? In de cloud?

De KROHNE Academy speelt met haar seminars hier op in. 

We starten de Academy met een plenaire presentatie over 
“de kracht van het netwerk”. Na jaren van knokken tegen 
de economische situatie is er weer ruimte om te innoveren. 
Daarbij is het effectief om met vakgenoten te kijken naar 
mogelijkheden én eerdere ervaringen. Bij deze presentatie 
probeert Mark Oosterveer, programmamanager bij iTanks, 
een beeld te krijgen hoe de aanwezigen omgaan met inno-
veren, kennis delen en de kracht van hun eigen netwerk.

PHOENIX CONTACT 
is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van elek-
trische verbindingtechnologie, interface en industriële 
automatiseringstechniek. De productrange omvat 
DIN-rail klemmenstroken, PCB-klemmenstroken en 
connectoren, interfaces, overspanningsbeveiliging-
componenten, hardware- en softwaresystemen en 
biedt uitgebreide automatiseringsoplossingen.

KROHNE 
is wereldwijd toonaangevend op het gebied van ont-
wikkeling en productie van innovatieve en betrouwbare 
meettechnologie en biedt meetoplossingen voor alle 
denkbare industrieën. KROHNE uw partner voor flow-, 
niveau-, druk-, analyse- en temperatuurmeetinstru-
mentatie.  

ITANKS 
is een kennis- en innovatieplatform voor de haven-
gerelateerde industrie. Een industrie met enorm 
veel innovatiepotentieel. De stichting iTanks verbindt 
bedrijven, kennisinstituten en industrie-experts met 
elkaar en introduceert deze partijen met nieuwe 
technologie en de laatste innovaties van binnen en 
buiten de sector.  Daarnaast ligt onze kracht in het 
vernieuwen van de havengerelateerde industrie. Er is 
enorm veel kennis en expertise beschikbaar, waarvan 
de toepassingsgebieden voor de industrie nog niet 
(optimaal) worden benut. Dat zijn de kansen waar 
iTanks op inspringt. 

Mediapartner

Contact
KROHNE Nederland B.V. 
Kerkeplaat 14 
3313 LC Dordrecht 
Nederland
Aanmelden via 
Tel.: +31 78 630 62 01 
Fax: +31 78 630 64 05 
academy.nl@krohne.com 
www.krohne.nl/academy©
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Automatie | PMA 
is een vakblad dat zich al meer dan 60 jaar richt op 
lezers met belangstelling voor industriële meet-, 
regel- en automatiseringstechniek, zowel in processen, 
productie als machines. Lezers zijn technici, engineers, 
operators en (technisch) managers – kortom iedereen in 
de DMU rondom de inzet, veiligheid en aanschaf op het 
gebied van deze onderwerpen. 

Om op de hoogte te blijven van de laatste technologi-
sche ontwikkelingen én voor een gezonde blik op de 
praktijk, heeft Automatie | PMA een redactieraad. In dit 
adviesorgaan hebben deskundigen uit het bedrijfsle-
ven, de industrie en de wetenschap zitting.

Organisatie

SAMSON REGELTECHNIEK 
is met meer dan 100 vertegenwoordigingen wereldwijd 
een toonaangevende producent van regelventielen en 
geautomatiseerde (SIL) veiligheidsafsluiters voor de pro-
cesindustrie. SAMSON is uw betrouwbare partner op het 
gebied van procesregelingen, waarbij o.a. druk, tempe-
ratuur en debiet op nauwkeurige wijze geregeld dienen 
te worden. Dankzij de breedte van het programma biedt 
SAMSON slimme maatwerkoplossingen voor de meest 
uiteenlopende applicaties.

SCHNEIDER ELECTRIC 
heeft wereldwijd een leidende positie bij de digitale 
transformatie van energiebeheer en automatisering 
in woonhuizen, gebouwen, datacenters, infrastructuur 
en industrieën. Onze IoT-oplossingen kunnen naadloos 
integreren en in real-time data verzamelen, analyseren en 
hierop reageren. Hierdoor verbetert de veiligheid, efficiën-
tie, betrouwbaarheid en duurzaamheid van uw proces.

Na de plenaire sessie kunt u een optimale route uitstip-
pelen voor het dagprogramma, zodat uw kennis specifiek 
voor uw werk wordt vergroot. De technisch inhoudelijke en 
productonafhankelijke lezingen zijn verdeeld in vier the-
magroepen. Deze zijn in afzonderlijke zalen ondergebracht: 
Basiskennis, Duurzaamheid, Assetmanagement & Predic-
tive Maintenance en Techniek van morgen.

Naast het lezingenprogramma en de live-demo’s, tonen de 
deelnemende bedrijven tijdens de pauze op de beursvloer 
hun producten, diensten en expertise. Door de aanwezig-
heid van de sprekers op de beursvloer en de vele contact-
momenten is er ruim gelegenheid tot het uitwisselen van 
meningen en ervaringen.

Aan het eind van het lezingenprogramma krijgt u de kans 
om met een forum over het thema van de Academy mee te 
discussiëren.

De seminars vinden plaats in Dordrecht en Assen en zijn 
inhoudelijk gelijk. 

Deelname aan het seminar is kosteloos.
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Dordrecht  
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Assen  
Van der Valk Hotel

Donderdag, 23.05.2019 

Aanmelden 

Tel.: +31 78 630 62 01 
Fax: +31 78 630 64 05 
academy.nl@krohne.com 
www.krohne.nl/academy 
 
Deelname is kosteloos.

Ik meld mij aan voor de volgende seminar(s):

  ITANKS   KROHNE

  PHOENIX CONTACT   SCHNEIDER ELECTRIC

  SAMSON   AUTOMATIE | PMA 

Ik ben geïnformeerd over het seminar door:

Op maat gemaakte lezingen

Op de volgende pagina vindt u alle onderwerpen met een 
korte omschrijving van de lezingen. De lezingen worden ge-
houden in vier parallelle zalen. U kunt individueel uw eigen 
programma indelen. In elke zaal worden de bijbehorende 
presentatie hand-outs uitgedeeld, zo kunt u zelf uw eigen 
documentatiemap samenstellen. 

Aanmelden kan via het faxformulier of via  
www.krohne.nl/academy.

Wij ontmoeten u graag op de KROHNE Academy.

09:00–09:15 uur Ontvangst
09:15–10:00 uur Plenaire sessie – iTanks, Mark Oosterveer
10:00–10:30 uur Pauze en beurs
10:30–11:15 uur
PHOENIX

Cyber security ‘a way of life’
Ramen dicht ...lichtje aan. Deur op slot. Deze 
voorlichtingscampagne van de overheid tot het 
voorkomen van ‘ouderwetse’ inbraak wordt door 
iedereen begrepen. Vervolgens loggen we met 
onze smartphone in op allerlei Wifi-netwerken. 
Wat heeft dit te maken met uw productieproces?

11:15–11:45 uur Pauze en beurs
11:45–12:30 uur
SCHNEIDER

Hoe wordt de weg naar de cloud gerealiseerd?
De ontwikkelingen van procesautomatisering 
maken het steeds eenvoudiger om data uit 
het veld te verzamelen en deze aan de juiste 
persoon op het juiste moment te tonen. Aan de 
hand van alledaagse voorbeelden nemen wij u in 
vogelvlucht mee richting de cloud. Hoe kan dit 
technisch worden gerealiseerd?

12:30–13:30 uur Lunch
13:30–14:15 uur
SAMSON

Berekening van regelventielen 
Live demonstratie
In de praktijk bepalen zorgvuldige berekening 
en juiste selectie van regelventielen de betrouw-
baarheid van de prestaties en de minimale Life 
Cycle Costs van de installatie. Hoe analyseer je 
de belangrijkste procesfactoren voor kritische 
stromingsomstandigheden en tot welke keuzes 
kom je? 

14:15–14:45 uur Pauze en beurs
14:45–15:30 uur
KROHNE

80 GHz: de nieuwe standaard voor niveaumeting
Met 80 GHz radar niveaumetingen is het mo-
gelijk om met 1 meetprincipe het merendeel 
van de niveauwensen van de procesindustrie 
in te vullen. In de presentatie wordt, naast een 
basisuitleg van radartechnologie, met applica-
tievoorbeelden aangetoond waarom 80 GHz dé 
oplossing is voor niveauvraagstukken.

15:30–15:45 uur Pauze en beurs
15:45–16:15 uur Plenaire paneldiscussie

Naar aanleiding van een aantal stellingen  
kunt u samen met de organiserende bedrijven  
discussiëren over het thema van de Academy.

16:15 uur Einde evenement

09:00–09:15 uur Ontvangst
09:15–10:00 uur Plenaire sessie – iTanks, Mark Oosterveer
10:00–10:30 uur Pauze en beurs
10:30–11:15 uur
SCHNEIDER

Wat is assetmanagement? 
Als we de instrumentdata samen met data 
uit andere bronnen invoeren in een manage-
mentsysteem, dan zijn slimme algoritmes in 
staat om die data te vertalen naar informa-
tie.  Met voorbeelden uit de praktijk zullen we 
enkele scenario’s toelichten, die voor klanten 
het verschil hebben gemaakt op het gebied van 
maintenance.

11:15–11:45 uur Pauze en beurs
11:45–12:30 uur
SAMSON

Regelventiel: diagnose onder de loep. Wat kan 
je ermee voorkomen?
Regelventielen zijn de werkpaarden van uw 
fabriek, die na inbouw, 24/7 uw productieproces 
in goede banen leiden. Dankzij de meetgegevens 
van de sensoren in het regelventiel is relevante 
diagnose tijdens productie al beschikbaar. Wat 
kan je met deze informatie en wat kan je ermee 
voorkomen? 

12:30–13:30 uur Lunch
13:30–14:15 uur
KROHNE

De moderne flowmeter: meer dan flow alleen 
De nieuwste flowmeters kunnen naast gas- of 
vloeistofdebiet ook andere procesparameters 
meten. In de presentatie wordt zowel een tech-
nisch- als applicatiegerichte uitleg gegeven over 
de mogelijkheden. Extra diagnostische informa-
tie van proces, sensor en elektronica kan o.a. 
worden gebruikt voor procesoptimalisatie. 

14:15–14:45 uur Pauze en beurs
14:45–15:30 uur
PHOENIX

Assetmanagement & predictive maintenance
Voordat we gegevens kunnen interpreteren,  
moeten we deze gegevens eerst ontsluiten  
vanuit de huidige standaard toegepaste opnemers. 
Denk hierbij aan Foundation Fieldbus, HART, 
Profibus PA, Profibus DP enz. Wij laten zien  
welke ethernetgebaseerde oplossingen er zijn.

15:30–15:45 uur Pauze en beurs
15:45–16:15 uur Plenaire paneldiscussie

Naar aanleiding van een aantal stellingen  
kunt u samen met de organiserende bedrijven  
discussiëren over het thema van de Academy.

16:15 uur Einde evenement

09:00–09:15 uur Ontvangst
09:15–10:00 uur Plenaire sessie – iTanks, Mark Oosterveer
10:00–10:30 uur Pauze en beurs
10:30–11:15 uur
SAMSON

Cavitatie & Flashing in regelventielen: 
theorie- en praktijkoplossingen
Soms treedt in een regelventiel cavitatie of 
flashing op. Door dit al in de ontwerpfase te 
herkennen, worden de gevolgen, zoals terug-
kerende kosten en een onbetrouwbare instal-
latie, voorkomen. Waarom treden cavitatie 
en flashing op en hoe kun je o.a. vroegtijdige 
uitval door schade voorkomen?

11:15–11:45 uur Pauze en beurs
11:45–12:30 uur
KROHNE

Meting van conventionele en nieuwe energie-
stromen 
Energietransitie zorgt voor nieuwe energiebron-
nen, zoals  LNG en waterstof. Fossiele brand-
stoffen zullen echter blijven, maar rendements-
verhoging, verbruik- en emissieregistratie bij 
procestoepassingen worden steeds belangrij-
ker. Via voorbeelden worden de mogelijkheden 
van moderne procesinstrumentatie getoond.

12:30–13:30 uur Lunch
13:30–14:15 uur
PHOENIX

Impact op het milieu
Zuinig omgaan met energie is belangrijk. Het 
weglekken van kostbare energiedragers heeft 
ook direct impact op het milieu. Hoe kunnen 
de huidige netwerken worden gecontroleerd 
op lekkage?

14:15–14:45 uur Pauze en beurs
14:45–15:30 uur
SCHNEIDER

Power Monitoring 
Power Monitoring biedt inzicht in de status 
van het elektrische systeem en de energie- 
efficiëntie, zodat de juiste beslissing genomen 
kan worden om de prestaties te verbeteren. 
Het monitoringsysteem kan worden ver-
bonden met slimme apparaten in uw gehele 
elektrische systeem, waardoor het real-time 
kan worden gemonitord.

15:30–15:45 uur Pauze en beurs
15:45–16:15 uur Plenaire paneldiscussie

Naar aanleiding van een aantal stellingen  
kunt u samen met de organiserende bedrijven  
discussiëren over het thema van de Academy.

16:15 uur Einde evenement

09:00–09:15 uur Ontvangst
09:15–10:00 uur Plenaire sessie – iTanks, Mark Oosterveer
10:00–10:30 uur Pauze en beurs
10:30–11:15 uur
KROHNE

Verschillende dataplatformen? Of één 
platform voor iedereen?
Softwaretools schieten de grond uit. 
Honderden interne parameters worden ge-
monitord en er wordt gezocht naar relaties 
tussen procesverstoringen en het gedrag 
van instrumentparameters. Hoe gaan we 
deze informatie geven? Alle leveranciers op 
één platform? 

11:15–11:45 uur Pauze en beurs
11:45–12:30 uur
PHOENIX

Techniek van morgen
Alles zal in de toekomst met elkaar commu-
niceren. De traditionele automatiserings-
piramide zal niet meer bestaan. Belangrijk 
hierbij zijn ‘open besturingssystemen’. 
Huidige leveranciers van proces-/machine-
besturingen zullen zich moeten aanpassen 
om niet de Kodak en Fujifilms van de 21e  
eeuw te worden.

12:30–13:30 uur Lunch
13:30–14:15 uur
SCHNEIDER

Van data naar informatie
Nu we alle data uit het veld en uit andere 
bronnen verzameld hebben, moet de data 
naar bruikbare informatie worden omge-
zet. Bruikbare informatie voor de juiste 
persoon, op de juiste manier, op het juiste 
moment. Van slechts tonen van informatie 
tot en met het verrijken van deze informatie 
met behulp van machine learning.

14:15–14:45 uur Pauze en beurs
14:45–15:30 uur
SAMSON

Regelventielen en predictive maintenance: 
trends en ontwikkelingen
De industrie verwacht dat data laagdrem-
pelig en overal beschikbaar is. Daarnaast 
heeft men het in de Industrie 4.0-omgeving 
over connectivity, assetmanagement, pre-
dictive maintenance en machine learning. 
Waar gaat het nu eigenlijk heen en wat zijn 
de laatste ontwikkelingen?

15:30–15:45 uur Pauze en beurs
15:45–16:15 uur Plenaire paneldiscussie

Naar aanleiding van een aantal stellingen  
kunt u samen met de organiserende bedrijven  
discussiëren over het thema van de Academy.

16:15 uur Einde evenement

Zaal 1 
Basiskennis

Zaal 2 
Assetmanagement & Predictive maintenance

Zaal 3 
Duurzaamheid 

Zaal 4 
Techniek van morgen 

Dordrecht

Van der Valk Hotel
Laan van Europa 1600
3317 DB Dordrecht 
vandervalkhoteldordrecht.nl

Assen

Van der Valk Hotel 
Balkenweg 1
9405 CC Assen
www.hotelassen.nl


