Healthcare

AZ Nikolaas Beveren

EcoXperts Building-IQ en Sumi bundelen
expertise en maken van de AZ Nikolaas
campus Beveren een Smart Building
Eind 2016 werd de nieuwbouw van het AZ Nikolaas
in Beveren feestelijk geopend. Een knap staaltje
architectuur, maar vooral een moderne zorginstelling
waarin veiligheid, comfort, efficiëntie en kwaliteitsgeneeskunde aan de strengste eisen voldoen.
Als gebouwbeheersysteem werd gekozen voor de
nieuwste netwerktechnologie van Schneider Electric.
Met SmartStruxure Building Operation worden alle
ziekenhuistechnieken die door gespecialiseerde
EcoXperts aangeleverd werden, naadloos in het
systeem geïntegreerd, op een centraal werkstation
bewaakt, aangestuurd en op verbruik gecontroleerd.
De unieke multisysteemaanpak en de zeer gevorderde
energie-rapportering brengen aanzienlijke besparingen
op de exploitatiekosten.

De techniek in werking
Automation servers verwerken de informatie van
sensoren die overal in het gebouw zijn opgesteld.
Zij ligt aan de basis van het technisch
gebouwbeheer. Voor de controle en beveiliging van
de systeemcomponenten worden gemotoriseerde
vermogenschakelaars Compact NSX ingezet.
SmartStruxure ondersteunt alle belangrijke
communicatienormen waaronder TCP/IP, LonWorks,
BACnet, Modbus, Ethernet en web, waardoor
de gebruiker alle apparatuur van zijn systeem
(energieverdeling, verlichting, HVAC, ruimteregeling,
brandveiligheid...) vrij kan aansluiten.

AZ Nikolaas: grote elektrische
veiligheid
Luc De Roos - Kristof Dupon - Daevy Vanstaen - Luc Havaux - Joachim Van Deuren

Uniek GBS-systeem
van Schneider Electric
SmartStruxure is een gebouwbeheersysteem voor
het intelligent monitoren, bewaken en besturen
van energie, verlichting, HVAC, beveiliging en
brandveiligheid. Alle gebouw gebonden systemen,
van welke fabrikanten dan ook, kunnen hierop
aangesloten worden. SmartStruxure geeft via
een dashboard een compleet overzicht van het
energieverbruik van alle systemen.
Door het beheren van al die disciplines in een enkel
systeem kan tot 30% energie bespaard worden.

De campus omvat een uitgebreide polikliniek, drie
operatiezalen en een nierdialysecentrum.
Dit vereist een veilige voeding. Engie Fabricom
realiseerde de RM6 MS-installatie met twee
transformatoren van 630 kVA.
Engie Fabricom voerde ook de LS-verdeling uit op
alle verdiepingen, m.i.v. alle bekabeling voor stopcontacten en verlichting, structureel datanetwerk,
branddetectie installatie en verpleegoproep.
De sturingen in de hoofdborden werden uitgevoerd
met het GBS-systeem door project manager
Joachim Van Deuren van Schneider Electric.
Alle vertrekken zijn voorzien van kWh meting.
Engie Fabricom zorgt voor de uitlezing en
Building-IQ verwerkt de meetresultaten in tabellen
en grafieken. De gemotoriseerde vertrekken kunnen
vanop afstand gestuurd worden met het GBS.
Zij zijn voorzien van een minima spoel waardoor bij
een spanningsuitval alle vertrekken uitvallen.
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Ruimteregeling door Building-IQ

Bij terugkomen van de spanning via de generator
of het normaal net, worden de vertrekken via het
GBS in een afgesproken volgorde automatisch
ingeschakeld. De operatiezalen, dialyse en RWA
worden veilig gevoed via een apart vitaal bord
door een 200 kVA online UPS en een 250 kVAnoodgenerator die automatisch inschakelt in
geval van UPS-defect. In de OP-zalen werden
Magelis schermen geplaatst voor uitlezing van
isolatiebewakingsrelais, sturing verlichting,
visualisatie van medische gassen en zonnewering
en bediening van HVAC. Alle verdeelborden
werden gebouwd in samenwerking met Elektra
Bree Bordenbouw.

High end HVAC
“Meer dan 1.000 m2 zonegeregelde
klimaatplafonds worden volledig met
gecombineerde tweewegsturing gestuurd.
De primaire energie wordt door een warmtepomp
geleverd die is aangesloten op een beo-veld.
De condenserende ketels worden enkel
bijgeschakeld bij onvoldoende beo-veld-energie.
Ook de koeling wordt door een combinatie van
beo-veld en warmtepomp aangestuurd, twee
drycoolers en twee ijswatermachines. In het
tussenseizoen wordt freecooling toegepast.
Vijftien luchtgroepen zorgen voor een evenwichtige
luchtverdeling en de nabehandelingsbatterijen
zorgen voor een aangepast binnenklimaat”,
verklaart Jan De Duytsche, projectingenieur
regeltechnieken bij EEG-Van Braeckel.
De volledige regeling en het GBS worden door
Building-IQ geïmplementeerd met de Schneider
StruxtureWare.

Building-IQ is als systeemintegrator de ideale partij
om alle technieken met elkaar te laten communiceren.
Zo worden verlichting, bewegingsmelders en
zonnewering via KNX gekoppeld met het HVACgebouwenbeheersysteem (ruimteregeling,
technische ruimtes).
“Het AZ-Nikolaas hospitaal heeft daarmee een
volledig geïntegreerde installatie die voortdurend
gemonitord wordt, zodat ze te allen tijde ook
energie-efficiënt is”, vult Kristof Dupon, algemeen
directeur van Buiding-IQ, aan.

Verlichting en zonnewering
Hoofdingenieur Daevy Vanstaen bij Sumi legt uit
hoe de verlichting (DALI) via de KNX/DALI gateway
geïntegreerd wordt in de KNX-installatie.
Via aanwezigheidsmelders en/of drukknoppen
wordt ze aan/uit geschakeld of gedimd.
Met het GBS kan de verlichting ook over een
klokprogramma aangestuurd worden.
Er is feedback en visualisering van de DALI fouten
zoals een defecte lamp of ballast. Er is ook een
koppeling met de Televic verpleegoproep zodat
sturing via de handset naast het bed mogelijk is.
De zonnewering in het gebouw wordt aangestuurd
per gevel via een KNX weerstation en kan manueel
bediend worden vanuit de patiëntenkamers.
Alle parameters m.b.t. de zonnewering zijn
instelbaar in het GBS. Belangrijk is de alarmering.
Per verdeelbord worden de fouten “differentieel”
en “overspanningsbeveiliging” gevisualiseerd.
Alle informatie op het KNX-netwerk wordt via de
Spacelynk (per verdeelbord) verbonden met het
GBS.

In het kort
AZ Nikolaas beheert zijn
campus met SmartStruxure
Building Operation.
Een uniek systeem voor
het intelligent monitoren,
bewaken en besturen
van energie, verlichting,
HVAC, beveiliging en
brandveiligheid.
Project gerealiseerd
in samenwerking met
gespecialiseerde en
door Schneider Electric
erkende EcoXperts.

Centralisatie en energiebesparing
Luc De Roos, hoofd technische directie van de
campus AZ Nikolaas: “Voor onze energievoorziening
beschikken we over verschillende technieken
waaronder gasgestookte condensatieketels,
warmtepomp, thermische en fotovoltaïsche panelen.
Het GBS van Schneider Electric stelt ons, dankzij zijn
uitgebreide energierapportering in staat, om op ieder
moment voor de gunstigste combinatie te kiezen en
zo onze energiefactuur onder controle te houden”.
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