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VCXJn,,.oor d 

Dit ve~slag vor-mt de beschrijving van hetgeen waar ik mij tijdens 
mi j n a-fstudeer-ped ode C septembet- 1987 tl m augustus 1988 > rree heb 
bezig gehO-lc:!en. De a-fstudeerpedode begon eigenlijk reeds in het 
voor jaar van 1987 toen ik me heb· geor-i ënte.;n-d op de moge 1 i jkheden 
die er binnen de vakgr-oep Konstruktie.f Ontl/\erpen, waar- ik mijn 
di~r-er;tiatievakken had be+-,aiald. best.onden. 
Mijl"; vood-:e~ir- ging u.it na3r- een breed geonënteer-d pr-oject. Met 
deze voorkeur ben ik ter-echt geKomen bij ir-. A. van der Ploeg. 
In over-le·:;i met hem is een pr-ojec':. opgesteld waarbij divet-se 
aspecten van de bouwkunde aan de orde kome:1. Ook is toen een 
begeleidingscomiissie samengesteld waaruit die br-ede or-iëntat1e 
blijkt; de heren van der- Ploeg en oe Si tte,- vocw de geb1-uikstec:--
nische- e,; korstruktieve asoecteri, pro-+=esEor Vorenv.amp voor- het 
in5tallatiegebe! ... wen en ir-. Smu.lders voor- de ar-chitectomscne 
i rtweng. De opzet wa~ het ontv-JErpen van een . bedr- i j-fsgebou.w met 
i nter·essante bedri j-r5techm sche-, const~-uctieve E'l instal l 3tie
te::hn i sche asoecte:1 aan de hand van een ze 1-'= te ontl•J:: v. ke 1 en 
pr-cgrarrrna van eisen. Als geschikt □:1derwerp werd een dn.J.kker·i j 
ge~:=::e,...,. 
De -firma Ei'ldhc,,1en Dn.;k E.~J. i.-;enj aangescnre,.,e,, en ~'IJas ber•eid 
mede.-;e.-ki ng te verler)E'n door- mi doel va!"l een a-fstuaeerstage b~ j de 
pr·':'C:~_:c-:_gv~r=' ~set 3 l ~~-3.~ men p 1 ~n;1eri haC vc::ir-- verbe't.e!'-i ng ,.,a:! 
de huisvesting. Hal+: septe,nt-e·- 1927 ben ik daar· de..::nit1e..: var 
start ge;iaan. Bijna een jaar- latet- wordt het project afgesloten 
met dit ver-slag. 
Ui te•·:1:H·d had dit resultaat niet berei i--t kur.r;en wcwden zonde•· de 
mede.•,erki ng van di ve•-se personen. Met het gevaar dat ik iemand 
ve .... geet wi 1 ik daarc,m de volgende mensen bedarken voot· hun 
me,je;,,,ed:ing aar: mijn a-fstL;c::ee•-;:wcJect: 

De begeleidingsc01'Mlissie bestaande uit de heren van der Ploeg, oe: 

S: t te•·, Vot·e'lk ar:ip en Sm--' l ders. 
De hee•· 8et""grnans ve.n de vakgr=ep F,:.C-G, die ,:1i J i.-,e•;;;\/'n. js hee..:t 
ge:naakt in het CardeY E20-I I computei-pt-ogramma. 
De heer A. Wiet-tz, pr-oduct grO-lp manager bij E.O. /D-f.fset. 
De h!?'='r W. Streumer, bedt"ij+sleider- en mijn dir-ecte begeleide.,. 
b i j E. D. /0-ffset. 
Pi-et var: Oirschot die mij wegwij: heeH gE!ïlaan bij E.D./O#set 
er, op andet-e plaatse!'"\ bij E.D., Lcu.ise M.at·tens die het type.-,ed,· 
voet- m1 Jn intern rappor-t hee-ft ver-dcht alsmede alle ander-e 
me,...,sen bij E.D./0-f-fset die mij geholpen hebben met het ver-zamelen 
van mijr ir-formatie. 
De he•·en Huelsz en va:1 de•- f-toever., directie ED/Tekst•Beeld. 
De he.ven v.d. Linde!"l, CorT'.pen en van Tinteren, hoofd van resp. 
scftwat-e gt-c,ep, bedt-ij-fskantoor- en verkoop, E.D./Tekst•Beeld. 
De he;-en Jansse:i, Ceelen, van Randen en Mande•-=• bedrijfslei-der· 
resoe=tievel ijk pr-od-1cti elei der-s bij E.D. /Tekst·Beel d. 
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Samenvatting 

Tijdens het a-f5tudeer-pr-oject "Ontwer-p vcor- de huisvesting van een 
gr-afisch pr-oductiebedr-i jf'' zijn de volgende wer-kzaarrneden 
ver-r-icht: 

-Opstellen van een P\JE voor- enkele onde.,.delen van de fir-ma 
Eindhoven Or-uk tijdens een stagebetr-ekki ng bij de pr-oductgt-oep 
Of-Fse-:. gebn_1.ik make!îd van de methode Systematic Layout 
Planning. 

-Makeri van een onü.er-p voor- een gt-afisch bedr-i jf en een consb·uc
tieve en installatietechnische uitwe..-king daar-va!ï. 

-Uitvoer-en van een or-iëntatie oc het gebied van gebouwautoma-

Het pr-c-bleemveld waör-binne!î het p.-ojec-t. wer-d uitgevoer-d is het 
geïntegr-ee.,.d o:1bierpen. Het is een b""eed gecnènteer-d project met 
een beper-1.:te diepgang. De r-esc.11 tateri be::taan uit ee,, pr-ogram-na 
van eisen. een ontwe.,.p <gecwese,,teei-d in tekeningen> met 
bijbel-;or-e,...de bere:..:eningen e:1 ee:1 uiteenzetting over- get::ouwauto
matisev1:,g. 
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1. Inleiding 

Het probleemveld dat in het afstudeerpr-oject "Ontwer-p voor- de 
huisvesting van een gr-a-fisch pr-od...lctiebedr-i jf" aan bod moest 
komen is het geintegr-eer-d ontwer-pen. Dit vraagt om een breed 
geor-iënteer-d project waarbinren diverse aspecten tot een gereel 
worden samengevoegd. Uit onder-staande werkzaamheden die tijdens 
het.project zijn_ uitgevoer-d blijkt dat deze brede oriëntatie ook 
bereikt is: 

* Een stage bij de firma Eindhoven Druk. 
Er is hier een progr-arrma van eisen opgesteld voor- de huisvesting 
van twee afdelingen van de proructgroep (Jf=fset alsmede voor- de 
gehele pr-oructgroep Tekst en Beeld. Bij het opstellen van het 
eisenpakket is gebr-uik gemaakt van de methode systematic layout 
planning <SLP> van de ~rikaan R. t'uther. Dit is een bedrij-fs
kundige methode voor het opzetten van layout pr-ojecten. Er- is 
getracht om deze methode te gebruiken bij het ontwer-ppr-oces voor
een bedr-ijfsgebouw, hetgeen vaak een belangr-ijk onderdeel van een 
layout pr-oject vor-mt. 

* Het eisenpakket zoals voor- Eindhoven Druk gefor-rruleer-d is. 
iet: minde•· diepgaand, aangevuld met de aanvankelijk niet 
opgenomen afdelingen van de pr-oc:Lctgroep (Jf=fset. Ver-volgens is 
hiermee een ontwe~p genaakt. De hoofdconstr-uctie van dit ontwer-p 
is dc(:wgerekend en de constructieëlementen gedimensioreer-d. 
Ditzelfde is gebeJrd voor- de grootste onder-delen van de benodigde 
installaties. Als gevolg van de r-esultaten van de berekeningen 
zijn enkele kleine ~ijzigingen aangebracht in het ontwe~p ter-wijl 
ook de r-uimtelijke indeling nog iets verbete~d is. 

* Er is een éénvoudige oriëntatie op het gebied van de gebo ... u.-.i
automatisering verricht. Gebouwautomatiseringssystemen mogen zich 
mo-nenteel op een grote CO'Mlerciële belangstelling verheugen. Er 
is, als leek op het gebied van regel- en bedieningstechniek, 
gekeken naar de opbouw en pr-estaties van dergelijke systemen, om 
zo enige OJidelijkheid te kr-ijgen over het rut en de toepassings
mogelijkheden ervan. 

De hierboven geroemc€ onderdelen worden hiernavolgend uitgebreid 
behandeld in de hoofdstukken 2, 3 en 4. In hocf=dstu.k 5 ~•.,c:n~dt 
verder ingegaan op het pr-oject als geheel. 

1 



2. De werkzaamheden bij Eindhoven Or-uk 

Van septenber- 1987 t/m juni 1988 heb ik een a-fstudee~·plaats bij 
de -finna Eindhoven Dr-uk/0-f-fset gehad. In dit hoc-fdstuk zal·een 
beeld gegeven war-den van mijn bezigheden aldaar. Een aangepaste 
vet·sie van het bij het bedr-ij-f opgestelde rappor-t is opgenaren 
ais bijlage A bij dit verslag. 

2 



2.1 Eindhoven Druk B.V. 

De fi1·ma Eindhoven Dt·uk bestaat uit vijf zel-fstandige prod...1ct
groepen en is 100% eigendom van de I\Jec€rlandse Philipsbedrijvèn. 
Het concernverband kan als volgt weergegeven worden: 

Nederlandse 
Philips Bedrijven 

' 

Dienstverlenende 
Bedrijven 

Eindhoven Or-uk 

Personeelszaken 
1-- Aoninistr-atie 

O&E 

1 1 1 
Vorm- Foto Tekst+ 0-f-fset Verpak-
geving Beeld king 

De pr-od.J.ctgr-oe~en hebben elk hun speci-fieke taak binnen het 
totale grafische prod...1ctieproces. Vormgeving ho...1dt zich bezig met 
het ontwe~pen van producten zoals affiches, kalenders en verpak
kingen. Foto maakt uiteraard -foto's en be.•Jer-kt deze op de 
ge.•.enste manier (groot/klein, kleur/zwart/wit, positie-f/negatie-f 
etc.). Tekst en Beeld maakt zetwer-k en litho's die gebruikt 
worden bij het maken van dt·ukvormen. Ottset maakt drukwerk op 
papier volgens het OT"fset-procédé en wer-kt dit af tot affiches, 
-folders en dergelijke. Verpakking bedrukt karton en verwerkt dit 
tot verpakkingsmaterialen voor bijvoorbeeld gloeilampen, 
cosmetica en levensmiddelen. De vijf productgr·oepen samen 
leve~·en dus een gr-oot aantal gr-afische mogelijkheden. 

Eindhoven dr-uk hee~t ongeveer 500 we!"knemen;; in dienst en behoort 
daar-door tot de grotere gr-a~ische bedr-ijven in ~Jederland. Enkele 

. taken binne!'l het beddjf zijn centraal geot·ganiseerd; pe,·so,:eels
zaken, admi!7isb·atie en organisatie & e-f-ficëncy. Per productg,·c-ep 
zijn (soms ir. deeltijd) voor- de::e taker. pe~·sonen aanv-.ie::i'g die 
ec~t2r- organisatorisch onder de centr-ale directie vallen. 

3 



Vor-mgev i ng en \)eY-pak k i ng z i j n gehuisvest in een pand aan de 
Ceder-laan <Strijp) dat eigendom is van het bedr-ijf. Daar-naast 
besc~ikt verpakking over- een ger-eed-prcduct maga=ijn aan de 
Q~inten Matsijslaan (Tongelr-e). Foto huurt een pand aan de 
l<anaaldi jk-l\bor-d <Tongelr-e) waad n ook enkele onderdelen van 
Tekst + Beeld zijn ondergebr·acht. De rest van Tekst + Beeld tuurt 
twee ver-diepinger van de "groene toren" aan de Vestdijk (Centrum) 
en ~et huurt een pand aan de Heezerweg <Stratum). 

2.2 Eindhoven Druk/~et 

De proc:bctgr-oe□ □~et heeft ongeveer 120 we(·knemers. De gelever
de pr-educten kunnen gr-□,;-.eg ir. t"'iee categor ien ondergebracht 
worden: 
-Het klein-ottset dr-ukwerk. zwar-t wit. formaat A4. Dit is voor 
meer· dan 90'1/. dt·ukwer-k voer Philips. meestal kantoordrukwer-1-: • 
verslagen van het !'Jat. Lab. en der-gelijke. Vaak is een korte 
lever-tijd gewenst. Eer; speciale bestel dienst rijdt elke dag een 
aantal vaste adressen van P~ilics af waar opdr-achten worden 
ver-zarneld en drukwer-k wordt afgelever-d. 
-Het gr·ote luxe kleur-endn..!kwe•·k, maximaal 70 * 100 cm. Dit is 
vaak ook voor de~·den 'ar.der-en dan i:>hi l rns). Het gaat hier- meestal 
om r-eclameoosters en ~older-s of kleine boekwer-kjes zoals het 
jaarve...-s 1 age r. en ge=r-·_;_i ksaanw i j::: i ngen. Bekende ocdt· achtgever-s 
zijn bijvoor-beeld DAF, Volvo, Ra.be bank en Tulip computer-s. 

De or-ganisatiestr-tuctuuY- van ED/OHset is als vclgt: 

PRODUCT 
GROEP 
MANAGER 

SECRE - P.Z. 
TARIAAT ----~&E. 

HOOFD 

1
VERKOOP 

verkoop derden 
verkoop Jtl1tips 
project begeleid. 

HOOFD 
B.K. 

voorcalculatie 

orderbegelei d. 
nacalculatie 
foc turer ing 
inkoop 

ECHN> 
BEDR.Lfl 

ASS. 8.L 
OFFSET 

'IIOrrnver. 
vcardiging 

ctukkerij 
binderij 

ECtiN.) 
PLANNIN 

l 
ASS. BL 
KLEIN T 

drukkerij+ 
afwerking 
e)peditie + 

magazijn 



ED/o.;:..:set is gehuisvest in een oncpvallend, net en goed onder-
hcucen gebcu.w uit !981 dat oors;ronkel:jk plaats bood aan ~et 
en Tekst .... Beeld. In de tijd d.:ot het geboJ1,1 ontwor·pen wer-d 
bestond er· de veYWac!ïti ng dat de Hee::erweg a-fgebogen ZOJ worden 
naar de Stratumsedijk. Daarom is er een vreemde a-fschuining aan 
de voorzijde van het gebouw; De::::e zou evenwijdig liggen aan.de 
nieuwe straat. Inmiddels z1Jn de plannen en de werkelijke 
situatie gewijzigd zoals op bijgaand kaartje te zien valt. De 
gearceerde bebo..il-Jing is nog in aanbouw. Als dit voltooid is zal 
ED/Df-fset geheel achter de overige bebouwing schuil gaan. Een 
weinig representatieve situatie. Door uitbreiding van de activi
teiten heeft Tekst+ Beeld inmiddels het pand verlaten en is rren 
gec:n,.iongen ee:i voormalige ou.de tirrmer--fabi·iek die achter- het 
bedr-ijf staat bij de huisvesting te betrekken. Deze tirrmerfabriek 
is echter- bijzonder onhandig ingede':ld en slecht geklimatiseerd. 
Men had inmiddels een schetsje laten maken voor vervangende 
nieuwbouw voor- de tirmerfabr-iek. Tijdens m1Jn stage heb il-: 
bekeken of de daarbij gedane aannames juist waren (opstellen van 
een progr-arr-.rn3 van eisen). Da3~·naast tiestond het idee om bove!'î 
de::e nieU\-Jbou1,1 een ver-dieping aan te brengen ten behoeve van 
Tel·:t + Eeel d. Daavorn is ook hier-voor- een inventar-isatie gemaakt. 

.• 
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2.3 Eindhoven Druk/Tekst+ Beeld 

De □!""odu.ctgroep Tekst+ Beeld heeft ongevee!"" 90 we,..-knemers. 
Men p,..-oduceert litho's en zetwerk voor de overige procLctgroepen, 
voor Philips en voor derden. 
!-let zetwerk wo,..-dt geheel per computer geprocLceerd; De teksten 
worden via een tekstverwerker ingevoerd en van zetinstructies 
voor=ien. Vaak kan een klant veel van dit werk zelf cben. Een 
soeciale plotteY brengt de teksten met lasertechnieken op 
lichtgevoelige film aan die na ontwikkeling gereed is voor 
ve,..-dere verwerking. Meestal moeten de teksten ingeplakt (genon
tee~d) worden in litho·s. 
Litho's worden handmatig gemaakt met behulp van vele -fotografi
sche technieken en uiterst nauwkeurig hand,.ied: of via zee!· 
ui tgebr·eide cornoutenipparatuur; -foto• s worden via sc~.nne!""s in het 
computergeheJgen ingelezen, via een CAD-terminal be.~e,..-kt, door de 
computeY ge~aste,..-d en in vier kleuren gefilterd en weder011 met 
laser':.echnieke'ï op film afgebeeld. 
Om een klant te kunnen tonen wat voor drukwed: uiteindelijk 
geprodu.ceer-d kan wor-den me'; de gec:wodJcee,..-de lithe:'s beschikt 
ED/T~B over een proefdrukker-ij. 
De o•-ganisatiestuctuur van ED/T+B is als volgt: 

,::· -·-·-·-·-·--·--·--·-1 
!'SYSTEMS productgroep BUSINESS 
1wrr ~IT 1 
· MANAGER management MANAGER . 
·-·-i·-·-·-·-·-·-·-·---·-~ 

SECRE- ._-+----i PZ. O&E 1 
TARIAAT ADM ----

1 
HOOFD 
SYSTEMS 

1 
HOOFD 
VERKOOP 

HOOFD 
B.K. 

BEDRIJFS 
LEI DER 

-R.ANNING 

6 

LÎl~R 
KANAALO 

werkvoorber 
monlage z/w 
camera's 
proefdrukkerij 

1 

~

.lrn1~1 R 
BEELD 
werkvocrber. 
1 ithogrof ie 
compulv'syst 

1 



2.4 Systematic Layout Planning (SLP> 

Het realiseren v3n een gebouw waarin industriële activiteiten 
cnc:<:?,-ge!:n"acht moeten warden is te beschouwer. als een layou.t 
pt'"oject. Het bo..J.wkundig ontwerp vormt daar slechts een deel van. 
Een layout project kar. varieren van het zoeken er. inrichten van 
een nieJw beddJfster-rein tot het opnieuw indelen van een 
bestaand gebouw of ruimte. In de jaren '50 hee·h de ~ikaan 
Richard M..J.ther getracht zijn werkwijze bij de layout projecten, 
die hij als organisatieadviseJr tegenkwam, systematisch te 
beschrijven. Lange tijd hee-Ft hij verbeter-ingen aangebracht in 
deze beschrijving terwijl de werkwijze door het systematisch 
beschrijven steeds verbeterde. Dit hee~t geleid tot het boek SLP 
dat tracht een handleiding te zijn voet- degenen die met layout 
pr~jecten te maken krijgen. Bij Philips, waar men zeer- regelmatig 
met dergelijke projecten te maken heeft, maakt men gebruik van de 
SL.P methode. Men h~t daat· ook vertalingen in het DJ.i ts en het 
Nederlands gemaakt, aanvankelijk al leen voor intern gebruik. 

Bij een lavo..!t plan kC!T'.en :e<?r veel f"actot-en aan bod zoals 
geaç~·3-fi sch 1 igging van een bed,-i jf ten opzic+-ite van grondst~ 
-fenleveranciers, afzetmad:ten en arbeidspotentieel, wet- en 
regelgeving op het gebied van veiligheid en·.milleu, produ.ctie
techr.ische eisen, beschouwingen van bedrijfseconomische en 
arbeidspsycholDgische aa,·d. Veel van deze fae':or-en kunnen invloed 
hebben op het bouwkundige deel van eer. layout project. 
H-_.ev-,el veel van dit som·t factm·e:. niet in ee!î bo..u'llkunc:ig project 
ve.,."'1:rkt kunnen wcv-cjen heb ik toch getracht mijn werkwijze bij 
dit a~:tudeer-pY-oje~~ in cver-ee1;:temmi nc te br-enge:1 met hetgee:1 in 
de s_i= met':ode wordt voor-geste~d. 

SL.P maakt ge:iruik van veel schema's en (voorbeeld-l½nn;lieren om 
duidelijk te maken 1•iat ei- tijdens een project gedaan kan worden 
om tot een oplossing te kor:er,. Het basispr-incipe van SLP is in 
drie schema's \.'1/ee.,. te geven, namelijk het fase'1edoop, de SLP
sleJtel en het SL.P-patroon. 
SLP order-scheidt vier -Fasen t::ij de uitvoedng van eer: project, 
die elkaar- in de tijd overlappen. Bij grote pvojecten kunnen 
e:-::.•·=- ~21.ser, or:der·schei der, i•.iorder.. Ir, elke opvclgende fase wordt 
he-: :1: vc 1•15aè-::::,p gee-,et·kt 11'.cn::t verder- gedetai l lee~·d. 

TIJD -
% L,ecatie • .,. het tfl te del•• pbied 

1 1 

u Alpaon• Totaal-Layout 

r l 

J:l:I Gedetailleerd Layout Plan 

r ... 
n %nota11atio (planninc 6 akti~iteiten) 

r l 

r- Becin 7 • Ei.nde Mo•"'••l'fieia ••r•irekon U~d 

7 



De S!_P-sle..,.tel gee..:t de baEis+actcwen weer- die steed5 in een 
lavout ter-•Jggevonde'7 wor-den. Doel ,,,an de te real iser-er: lavout is 
het ver-wet·ker: van materialen tot éé:-, o-f meer-der-e or-oducten. Zeei· 
belangr-i jk is de quanti tei t van de=e mater-ialen en producten. ·si j 
de verwerking zal gewoonlijk een aantal ver-schillende handelingen 
in een bepaalde volgor-de uitgevcer-d 1NOrden om tot het ga,enste 
resultaat te komen; de rou.ting. Bij het beddj-fsproces zijn 
meestal diver·se ste".mver-lenende dienster. nodig zoals kantoren, 
opslagr-uimten, onder-ho...idsdiensten en ener-gievoorzieningen. Deze 
kunren grote invloed uitoeferen op een onbierp. De factor tijd is 
ook van groot belang, op ver-schillende manier-en. De doorlooptijd 
van proci.1cte'7 en materialen bepalen de benodigde (tussen-)opslag
ruimten, de tijd waarin pY-odu.cten veY-ouder-d raken en de tijd die 
ncdig is om een laycut project te r-ealiseren zijn van belang voor 
de bedr-ijfseco:!Or!:ische en pr-actisct-,e haalbaarheid. 
Kortom, Pr-educt er-, wanti tei t vennen de basis van een layout. De 
Routing is de weg waadangs gewerkt wor-dt, de Tijd en de Ste,.m
vevlenende dienster: zijn de pr-actische ver-fijningen die het 
geheel ccrnplete!·en. 
In de baar-d van de slet..!tel staat het woor-d Waar-om, de vr-aag die 
tijde::s een pr-ojct steedE gesteld zal moeten w:::wden. 

PRODUCT, 
MATERIAAi. 

D 
OuANTITEIT 

ROUTE 

SrEUN\tîRLENENDE 
DIENSTEN 

Tuo 

Het SLP-Patroon gee·H. de 1-ier-kll'Ji jze ~iee!· die in ell-:e fase van een 
pr-oject gevolgd moet 1,,1orden. Pr-cd.Jet er: Quanti tei t vormen de 
basis. Uit een grondige P-Q analyse volgt ll'Jelke pr-od'_ictienethoden 
het meest geschikt ZlJn. Daar-uit volgt dan de routing en de 
benodigde hulpdiensten. Dit leidt tot eer. Activiteit Relatiedia
gr-am. Vel"volgens wordt bekev.en hoeveel ruimtE noodzakelijk en 
beschikbaar- is. Indien de ben::::-digde ruimte veel gr·oter- is dan de 
aanwezige r-uimte zal er- ter-uggegaan moeten ~'Or-den naar een 
vocr-gaanc! punt; Ee:1 andeY-e pr-oductiev-ii jze o-f locatie :?al rodig 
zijn. Com!::inatie van de n.1imtebehce-fte en Al-:tiviteit r-elatiedia
gr-am leve1·t een Ruimte Relatiediag1·am. Na ver-v,,,evking van diver-se 
beper-kende -Fact□!"'en leidt dit tet ee'7 aa'7tal olan:1E'!"", waa~·var. er
na evaluatie éé'7 g<?L-·cze,; \..,s,·dt dat ir, eer, vc•lge'7de f:-se v"E>nje•· 
~i tge>JEY""t .. ,c•·dt. 
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De P-Q analvse is een zuiver bed~-ij-fskun~ig verhaal dat van 
"'-einig belang is voc~- de bouwk•..tndige. v.lel belangr-ijl--' zijn de 
daar..:i t vocrtvloeie!"lde materiaalstroom e:: relaties tu.sser, 
activiteiten. Omdat het zeer moeilijk is het bela!7g van relaties 
tusse:-1 activiteiten getalsmatig te 1-Jaardet-en wm-dt hier gebrü.ik 
gemaal-:t van een U inkerwaardering; de gebn.!ikte kl inl-:er geeTt een 
indicatie van het belang van de relatie. SL0 g~t diverse voör
beel den en -fonrul ieren om de bij de di vet-se stappen benodigde 
in-formatie systematisch te noteren. 
Ook voor de evaluatie gee-ft SLP een methode. De in het voorgaande 
gebruikte klinkerwaardet-ingen worden omgezet in een getalsmatige 
waardering en diverse asoecte!"l krijgen ec.,m, niet exact te 
beredenet-en, relatieve waarde toege!,-:end. Do::>r- ven,ierking van de 
diverse getalsmatige waardedngen is de kL-.1al i tei t van elk plan 
dan uit te dt-ukJcen in éé!"l getal hetge.:>!"l tot ee:1 eenvovdi ge keu=e: 
meet leiden. 
Bij de=e manier van evah.1ere!"l zijn diverse vraagtekens te plaat
sen. li.Jot-dt aanvankelijk het gebruih: van getalsrnatige waat-deringen 
vermeden, bij de evaluatie wc-rde!"l deze alsnog ingevoerd. De 
r-elatieve waardetoekenninger, zijn gevoelsmatig er-, bij het maker, 
van een rel<ensommetje kan uit het oog verloren werden dat een 
plan dat totaal hoog scocrt wellicht enkele zeer grote nadelen 
hee.J:t die een plan dat iets laget· scocrt niet hee-ft. 
Ook voor de realisatie van een layout on=.iect wonE:1 di ver-se 
aani.111ijzinge:1 gegeven, vcar-al op het gebied v:n het vastleggen van 
veranb,,:x,..-del i jkheden, goedkeuringen en bes lui te:1. 

2.5 De ve~r-ichte werkzaamheden bij Eindhoven Druk 

De eerste opd(-acl-it luidde: Omschri j-f waaraar-: de huisvesting meet 
voldoen voo•- EJ/Offset, maç;a:ijn en klein-o-f+set en vcor ED/T+B, 
alsmede de bepe•-hngen die voor het bestaande beddj-fstei-rein aan 
de Hee=erweç; besta:n, Het ver-volg var-, de 1-ied::::aamr.ede'7 zou later 
vatgesteld wot-de'î, a·fhankelijk van de res 1_!ltaten var, de ee,-ste 
oi:;c!t·ac~t e,., cnb•ii kke 1 i nç;e:1 oo het gebied van toestemmingen e:1 
budgetvede::ingen door hogere beslissingsnivo•s binren het 
beddj~. Eer, er:igs::i::: aa--,gep-:.:te versie van t-,et raopot-t 1-Jaarin 
de r-es:..il t:.ten var-, de ee•-ste opc!t-acht zi jr, nee,·gele·~d is opgenomen 
in bijlage P. De conclusie luidde dat een uitbreiding vc•lgens de 
in c:it rappor-t omsc1-•weven eisen wel mcgel~jl-: is (IT!its de 
bo .. !J•;hccgte beped~t blij.J:t in verband met t-,et bestermiingsplan), 
maa·- dat daarmee ell-:e verdere uitbr-eic!ing onmogelijk 1A.10r::!t. 

Bij het opstellen van het rapport is getracht zoveel mogelijk de 
s:_P-r.iet!'lode te volgen hetgeen geresulteerd hee-ft ir: het opsteller, 
van stroomdiagrammen, relatiematrices en overzichten van allerlei 
eisen die aan de ruimte: gesteld werden (ruirnteeiservnatrices). 
Mijn bezjJ;heden kunnen geplaatst worden in de overlapping van 
fase 2 en 3 in het SLP fasediagram. Er is van..litgegaan dat de 
locatie aevonr.d 1NOr-dt door de ruimte die vrijko!:1t door sloop var. 
de besta;nde tirrmerfa!::Jriek en aanl-:oop van enkele kleine stukjes 
gronc! die als het wa~e in het terrein naar binnen steken. Met de 
realisatie van een plan heb ik mij niet be:::igge':cuden. De -fasen 1 
en 4 zijn ci.:s buiten be:chcuwing gebleven. De overlapping blijkt 

'uit het -Feit dat opstelschetsen (-fase 3) gebruikt zijn om de 
ruimte!::,e1-,:::,eL':.e van een a-f::!el ir.g C-f:.:e 2) te t-e=ale'7. .• 

10 



Ee:1 OY-Ot:)leem dat =ich bij het gebruil-: van de relatiediagramme'"1 
vocrdeed L-.1as dat pe1·sc--en de klinl-:en..,aardering verschillend 
insc~atten. Wat de één met een A (absol•-1ut onmisbaad waardeer·t 
vindt een ander niet meer· dan een E (erg belangrijk) waard. Dit 
probleem deed ziéi vooral voor bij ED/T+B waaY- achtera-f meerdere 
kleine diagrammen tot een gn::>te werden gecombireer-d. Veel van "de 
ondervraagde persoren hadden e'"1ige problemen met het waarderen op 
zich; men wist steeds gee:1 ke..1.ze te maken. De suggestie ,on de 
keuze in eerste im:tantie te bepeY-ke:1 tot drie nivo's en uit te 
wijken naar tussenliggende nivo's indie:1 de drie niet toereikend 
zijn leidde. ertoe dat men bang v-.enj om deze tussenliggende 
waan:!eringe!ï reg verder- te gebruiken. 
Een ander pt·cbleem dat zich voordeed bij ED/T+E was dat personen 
hun waardeY-ing van gewenste relaties en toekomstverwachtingen 
omtrent uitbreiding en inkrimping van de aan-iezige apparatuur 
baseerden op hun persoonlijke, van het directiestandpunt a-fwij
kende, opvattingen over hoe het bedrijf in de toekomst georgani
seerd Z□'..1. rrceter. zijn zonde-- dit erbij te vermelde:1. Dit leidde 
er-tee dat in ee:i ver-ge'..'Orderd stadium een aa:1tal zaken aangepa:t 
meest wc:ir·den om het gel-ieel in overee?ïstemming met het toekc:rn:t
beeld var de directie te brengen. 
Over~ge?îs vormt dit toekc-mstbeeld ook een moeil_iji-'.e factor in het 
geheel. 8::.j zeer grote ondernemingen i: hèt vaak al moei 1 ijk 
1..!i tspraken te doen over hetgeen er in de komende vijf jaar ga=.t 
gebeuren, bij bedrijven als dit or.t::ireke?î ::au.v-Jke..1.'"ige toekornst
planner, vaak geheel. Toch moet er bij het oo:etten van huisve=
tinç;:::la'"1nen wel degelijk rekening gehouden wor-den met de 
toek0::1st. I!"'l de historie var• E!J/OFset e:-i T+B is dit ev-g moeilijk 
ge:::le''e:1. Ir 1921 werd ee..., get::JU(•J van =~800 mZ neergezet. 
voldoende vcor beide bed!"ijven, ook in de toe,-:orn::t. Deo!" eer, 
ster":e opbloei van c:!e gt·afische indu:trie hee-ft me?ï in 1987 ruim 
8000 m2 in gebruik. 
De gegevens die zijn opgenomen in de ruimteeise:1matr-ices zijn 
grotendeels gekozen op gevoel of doordat tijdens de in-formatie
verzameling bleek dat opname wenselijk ~Jas. Een grondiger studie 
voora-f was hier op zijn pl.33ts ge.-ieest. Hier-door had voorkomen 
kunr.er wor·der, dat cnbelar;grijke in-formatie ~Jcwdt gegeve?î terwijl 
belangrijl-:e zaken zoals interne belastinge:1 van het klimaat late~· 
al= ;-,oç; -;;ei nventar i seer d moeter; wcr· der;. 

E!J/0~-fset huurt haar bedrij-fspande'î van een pn~jectontwikkelaar. 
Aan de hand van bcvenger-oemd r-appor-t is een offerte gevr·aagd vocw 
de huurprijs van een door de projectonti..,ikkelaar te realiseren 
nie...!.Wbo..1.1..i, grenzend aan 1-iet bestaande pand. De wen: L..,a= aan,..e=ig 
de bouN in najaar 1988 aan te laten va?îgen. Zelf heb ik ee:: 
schetsontwerp gemaakt voer een dergelijke niew•iboJ.w waaruit bleek 
dat het in het rapport gestelde juist was; Alle productie- en 
aar.verwante taken passe?î in de aangegeven r-uimte. Het totaal pa:t 
(inclusief de vereiste ;::iarkeerr-uimte) precies op het terrein. Wel 
blee~ de voer kantoor(achtige) functies ingeschatte ruimte ten 
behoeve van ED/T+E toereike?ïc:! maar zeer krap te zijn. Er is 
daarom zoveel mogelijk 12~~ in plaats van 9m2 per persoon 
aa!:ge~~-1der-:. Voor de a~delir,g klein-offset is een detail layD.Jt 
gerr.aakt binr1en het totaal onb•Je""P· Docvdat er in het overleg 

~ tus:en de d i ~-e::t i es Offset en T +E? onc:!e..- l 1 ng en met het al gE!;lee;n 
bec:!,..i j-=sbuY-~ van P~i l ips en de centr·ale directie ve.r- Eir,;,i-,civel""1 
!)r-uk st=: ... ke vertr·agi nçe'"' !::'?Jt~·aden kwamen '.j9 ""!i!:'~bs-Lu-Jclannen, !:'n 
daar-nee cel.: mijn 1-=-,r:;~"'--=-,.,, in ma~r·t bi_:in-3 stil te liggen. 
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3. Ontwerp voor de huisvesting van een grafisch proci.lctiebedrijf. 

Vë1"1(•iege de grote bepet·Ungen die het bedrijfsterrein van ED/
o..i:~set aan de Heezerweg oplegde was de vrijheid bij het ontwerpen 
bijzonder klein. Besloten l-Jerd een ontwerp te maken op een 
loc-atie die minder· beperkingen oplegt. Dndat van ED/Offset alleen 
de afdelingen klein-offset en magazijn in het in hoofdstuY. 2 
besproken rapport betrokken waren is eerst het eisef"l)Akket 
uitgebreid tot de gehele produ.ctgroep o-R=set <Bijlage B>. 

Er is een locatie gekozen op industrieterrein de H...irk. Het is 
een stuk van grond aan de noor:::fzijde van de Meerenakkerweg, naast 
de cer,trale keJken van de kantinedienst van Philips. De Meerenak
ken,,ieg is een grote, stille straat mst een bt·ede middenberm. De 
bebo..1wi ng bestaat geheel uit lage bedt· ijfsgebou.1-ien met een 
onopvallende vormgeving. Het terTein is in gebruik als wei land. 
De grenzen van het te bebo..Jl..e!"l gedeelte kunnen ge!-:ozen 1110rden 
zoa!s het ontwerp dit vraagt. Zo,.el in de breedte als de diepte 
is de besc~ikbare ruimte 
le;-1:. C"..!S 1•Jeinig of geen 

veel groter 
bepev-k i nge,.,, 

aark:-10cingspunten voer het ont...-.ierp. 

dan ncdig is. Het terrein 
op maat· l evev-t ook geen 

Met het uitgebreide eisenpakket is op deze locatie een ont.1-.erp 
gern:.aL-t. De staal constructie en de t-el angri jkste installatiedelen 
zijn doorgerekend en gedimensicneenj, 

.• 



3.1 Het prograrrvna van eisen 

Als basis voor het bij mijn ontwerp te gebrwiY.en programma van 
eisen dient het progranma zoals dat bij Eindhoven Druk is 
onb-Jil.:keld. Dit is echter een inconpleet prograrrma; Er is een 
ruim magazijn in opgenomen ten behoeve van de grote offset 
drukkerij maar de drukkerij en bijbehorende vormvervaardiging"en 
kantoorfunctieE ontbreken. Met de kennis van de niet in het 
pt-ogY-anma opgenomen functies die ik bij ED irmiddels had ven,c,r
ven is het progi·anma ui tge!::ireid tot de gehele prod..lc:t.groep 
offset. De gehanteene klimaateisen zijn gelijk aan degeren die 
eerder bij ED gevonden werden; Voor de grote drukkerij e'ï de 
binderij gelijk aan de klein-o+fset dr•Jkkerij en proe-Fdrukkerij, 
voor de vormvervaardiging gelijk aan de montage- en lithoacti
vi tei :.er var T•E. Zoals reeds eerder gerT'E'ld bleek C?m:: per pe.,.soon 
voov Y.antoor(-ac~tige) activiteiten aan de krappe kant en is 
daa1·om 12 m2 aangehouden. Voor de gebruikte Speeonaster druk
pe•-sen en de Y.leinet-e persjes Zl Jn opstelschetsen gemaakt die 
zijr ooge""lCmen in bijlage 8. In de=e bijlage is ook een overzicht 
van de benodigde ruimte opgenomen. 
De pat·kee..-n.:.imte die c:L•,_n- de gemeente werd geeist oo het terrein 
aar de Heezerweg was ongeveer 90 parkeerplaatsen. Voor de r.ieJ~JE 
locatie is deze.eis niet opnieuw onderzocht maar is de eis van 90 
plaatsen simpelweg overgenomen. 
Het strccrnschema voor het geheel is 
pagir.a. 1-iet is een schema op algemeen 
screma pe,· a-Fdelir.g is niet gemaakt. Ook 

opgenomen op de volgende 
nivo. Een gedetailleerd 
was het nJ niet mogelijk 

bi nne,, 1-iet bedd j-f ui tgebr-eide 
te bes::-,·eve'l. !,<.lel is ui te.-aard 
g~-a~::, detai lstnr-mschema· s 
bij!age Azijn opgenomen. 

relatiediagr-a'!YT!E!n in te vullen e!'"' 
gebr--uik gerr.aakt van de relatiedia

en. o~stelschetsen zoals die in 

De proctictiestroom bij O~et loopt als volgt: Een klant komt met 
de ve1•koocafde l i ng tot een over-eenkonst. De opdr-acht wcr-dt door
de crdet-begelei de•-s op het bedr-i jfskantoor- ver-taal d naar werkop
dt·ac'"lten, opgenomen in de pr-oductieplanning e,, matedalen wc:wder; 
bijbesteld indien dit n::,cdzakelijk is. Klein-c~set opdrachten 
gaan dire=t naar- de afdeling ldeir.-offset die zorg draagt voot
d--wkvonnver-vaardigirg, drJk1;-ier-k en a"h•Jerking (detailschema in 
bijlage A). Bij gr-cct-of-Fset opdr-achten ga5r, de films van de 
klant (1 i tho' s en/of zet.1.-.edd naar- de vor-mvet·vaar-diging. Indien 
rr.:ic:j:akel ijk kar, hier neg en.i g extt·a zetwe,-k vet-richt worden. 
s~s zullen eerst lithc'5 gemaakt worden bij T•3. De paginagrote 
films 1--.ict•den gernonteer-d op fi lmvel len van dt-ukvormformaat 
(7(1*100crn2), er worden contactafdrukken van gemae.kt en ontwikkeld 
waar-n:. var deze nie<J(•/E: film een dn.d--:vorm gemaal-'t kan wor-der.. Met 
deze dr-ukvorme!î wordt in de dr-ul-:keYij dr-uk~ier-k ver-vaar-digd dat in 
de bimErij tot complete eindpt-cducten wordt verwet-kt. De 
gereedgekome!î producten van klein- en groot-o+fset en de binderij 
wor-de!î naar de expeditie ge!:wacht die voor verzending zorgdraagt. 
In tege:ïOvergestelde richting loopt ee!î str-oom van grondst.OTfen. 
De productiestroom van T•E spr·eekt voot- zichzelf. Een detail
scherr>a veer de prodJctietal-:en is opgenomen in bijlage A. 
Er is nu du.s een prograrrma voi:w ee!'"' beddjf met een uitgebreide 
liti,c- en. zetwerkpr::ic:bctie en een volledige o+fEetö-ukkerij • 
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I nd i e:1 het st!'CC!T:schema ~ecomb ineen:! 1-.r-~· dt met de r-u i rntebeh,::,e•te 
=cals ver-meld in bijlage 8 ontstaat onder-staanc Ruimte Relatie
diag1•3m (SL.P -fase ~. algemene totaal layo~1t). 

MANAGEME 
T70M 2 

680 M2 

ALGEMEEN 

!3EORIJFS l'.ANTOOR 
JS0 M2 

VORM-
VER VAAROIGING 

68ow 

OFFSET 

975M 2 

...__ __ .....,.---tll 

BINDERIJ 

700M2 

MAG,\ZIJN 

1000 M 2 

E XPE LJli IE -------++ 
250 M2 

BE DRIJFSKANTCDR 
310 M2 

PRODUCTIE 
T+B 

1650 M 2 

PROEF DRUK 

240 M 2 

MANAGEM 
120M2 

SYSTE MS 
310 M2 



3.2 Het ontwerp 

Met het veY-schuiven van ruimten in het Ruimte RelatiediagY-am is 
na enkele tussenvonnen uiteindelij!-: een onb-.er:::> gevonden zoals 
dat in de bij dit verslag horende tekeningen is weergegeven. 
HieY-onder is een schematische ....eer-gave van dit ont~ieY-p, met de 
belangrijkste transportrou.tes, afgebeeld. Het Ruimte Relatiedîa
gram is hieY- nog grotendeels in tet·ug te vinden. 
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Het or.ttir-eker. van ster-ke randvoor-t-iaan::len, opgelegd door de 
situatie, geeft een grote onb,;e,·pvrijheid. Deze vrijheid was, 
door het ontbreken van sterke aanknopingspunten, zel-fs zo groot 
dat het aanvankelijk erg moeilijk was tot eer. eerste opzet. te 
komen. 
Deze eeste opzet is dan ook grotendeels voortgekomen uit t,et 
Ruimte Relatie Diagram. Dit was irrrners het belangrijkste aankro
pingspunt. Het nadeel daarvan is dat je met de totale blokken uit 
het diag1·am gaat schuiven. De locatie maakt het overbodig de 
blokken verder onder te verdelen. Hierdoor wordt gemakkelijk 
nagelaten een dergelijke verdere onderverdeling, waarmee wellicht 
goede alternatieven zijn te ontwikkelen, te maken. Een alter
natief had kunnen ontstaan cbor een opdeling van de kant!Xlrach
tige functies toe te passen 1riaardoor een kantoor-deel met kortere, 
ondiepere vleugels over- meerde~·e vet·diepingen nogelijk wordt. Dit 
zou ook kleinere horizontale luchtkanalen in het kantoor-deel, en 
dientengevolge kleinere verdiepingshoogten, mogelijk maken. 
De..-gelijke alter-natieven zijn echter niet ontwikkeld. Uitgaande 
van de eerste opzet zijn steeds ve~·beter i ngen aangebracht totdat 
ee:1 bevredigend resultaat 1rias ge'✓cr.den. Dit wordt gevormd door 
een kantoorac~tig gebouw van b-ee verdièpir.gen en een daarachter 
1 i gge:1de hal . 
Het kantoor-deel bestaat uit een centrale entreehal, waarin 
sanitair, ver-ticaal transport en corrrnerciële ruimtes zijn 
ondergebracht, en tL-iee vleugels. Op de begane grond bevinden zich 
de p•·epre:: prodJctietaken, op de ve.-diepi ng kantoren, spreel.:
kamers en ka:itine. De we:tvleugel herbergt het litho- en zet.
bed,·ij-'=, de OC>:tvleugel (een deel van) het drukket"ijbedrijf. In 
de e,..,tree!;al is e-2n vide gereal isee,·d die, naast de fysieke, een 
visuele ve1·t::n nding hissen de b.iee ver-diepingen beo,-.,erkstel ligt. 
Co:Jt· de ruirrrtel i jke opzet vot·mt de ent>-eehal tevens een verbin
di r.g tussen de tl-.iee vleugels van het kantoordeel en de procLctie
hal. Boven de entreehal is een extra verdieping op het dak 
aangeb1·acht li'Jaad n de luchtbehandeling voor het kantoorgebouw en 
het kete!huis zijn onderge~racht. Door dat de hal met dakopbouli'J 
als het ware een doos vormt met een, ten opzichte van de vleJ
gels, a+wijkende horizontale en verticale maat is de driedeling 
van hal e:-i vleugels in de gebouv-imasse. cLi del ijk terug te vinden. 
!n d-e pYoó...'ctiehal z1 Jn de papiet·ve'"werkende productietaken 
onde,·get:wacht. Centraal in de hal loopt een trar.sportas die 
aansluit op c:Ie ent•·eehal in het kantoordeel en op de diverse 
a-'=del ingen ir, de hal. De hal en het kantoordeel z1Jn gescheiden 
door eer, tusser,zone. Het magaz i j n is aari de buitenzij de herken
baar 6::-or- ee": gr-otet·e ve~·diepi ngshoogte <en het ontbt·eken van 
glas). de zone met technische en b·ansportfuncties wordt geken
mer-kt c:!oot· een dak dat aan de oostzijde bui ten het get:::.-ouw 
c!ocrlcopt. 
Aan de voorzijde van het geboJli'i bevinden zich parkeerplaatsen 
voet· bezoeke,-s. Aan de westzijde is ruimte voor 100 parkeerplaat
sen voor het per-serieel die vanaf de st~aat aan het oog ...:,relen 
onttrol<ken dooi· de we:tel i jke kant::xwvleugel. In de tussenzone, 
die langs de=e vle\..lgel door-loopt bu.i ten de gevell ijn van de 
proóJctiehal, is een rijwiel:talling ondergebracht alsmede een 
pet·:cr:-eelsingar:g die door een ruimte, waaraan de kleed-' en 

, wasruimten en toiletten zijn gelege:1, is doorverbonden met de 
entt·eehal en ce centrale b·anspor·ta:. De aan- en afvoer van 
goederen vindt gehe-el plaats aar, de oost~ijde. 
Eén van de li'JE?inige aankncping:p.mter-: vJö-ëirvan gebr•.tik 
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is de ocstelschets va:1 de Soeedmaster- dn.Jkpe!"'"sen. De koloma-Fstand 
in de hal van 6m in de ko!"'"te richting is de benodigde breedte van 
een pe!"'"s met naastgelegen !"'"uimte voor- pallettranspor-t. De kolom-
afstand van 14.4m is pr-ecies goed voor- het onder-br-engen van de 
gangen in het magazijn, past op het gehanteer-de 1.2m raster en 
kan met eenvoudige middelen over-spannen worden. De korte kolom
a-Fstand in het kantoordeel moest bij voorkeur een heel deel van 
14.4m te zijn om de kolonstramienen van kantoor en hal cpelkaar 
aan te laten sluiten. De ke...t5 was ci.J.s 7.2, 4.8 of 3.6m.- Er is 
gekozen voor 4.8m. Een afstand van 7.2m vraagt on een tamelijk 
zware constructie van de verdiepingsvloer-, een maat van 3.6m 
geeft wel erg veel koloome'7. De overspanningen van 7.2 en 10.8m 
volgen uit het schuiven met ruimtes en het aanho.J.den van een 1.2m 
raster-. Eli j het ui b.erken van de cor.structie is er voet· ge::ot·gd 
dat alle spar-ingen en inspringingen op een veelvOl.ld van 3.bm 
uitkomen. 
De ce!'1trale transportas is behalve voor- transport beooeld oo, 

leidingen en luchtkanalen door- te voeren. Oor-spronkelijk bestond 
het idee de gang van lichtkappen te voor-zien om daglicht in het 
bedr-i jf binnen te br-engen om zodoende een opgesloten kat·akter- te 
ver-mijden. Uit ber-ekeningen van de klimaatinstallaties is 
gebleken dat de benodigde afmetinge!î van de luchtkanalen zodanig 
zijn dat ze in ee:1 deel vari de gang een gr-oot deel van het 
pla-Fond bedels:ken. Daar-O'TI is afge::ien van een der-gelijl<e lichtkap. 
Wellicht was het wel mogelijk ge~.eest in het dak twee smalle 
lichtstr-oken langs de wande!î aa:1 te br-engen om de gang in contact 
te br-engen met de buiterwereld. 
De gevels vertone:1 voer 1-:antoor-deel en productiehal een zelfde 
kara~te~. Zij bestaa~ ui+ licrtgrij::e steen en donkergrijze 
ko:ijner• met buitenjal01...1.zieën. Bover, de ramen, voet· de bor-st
wering va:-, de kar.toorverdieping en aan de buitenzijde van de 
dakcpboJw is beplating aangebracht in de kla.i.r van de kozijnen. 
De str-amie:1lijnen van de constructie zijn OJiclelijk in de gevels 
te herkennen; In de noord- en zuidgevel va:1 het kantoor-deel en de 
cost- en i.-..estgevel van de hal zijn gele hemelwaterafvoerleidingeri 
op deze stYamienlijr.en aarigebracht, in de overige gevels is 
gebruik gemaakt v,:,n dilataties in het metselwer·k. Een detail le
ring van de gevels en de daarin ver-wet·kte materialen is achter-
1.-iege gelaten. 

Aan de keuze va:1 de plattegrond is geen evaluatie vooraf geçaan 
zoals deze in de SLP methode wordt beschreven. Enerzijds omdat er 
geen ci.ücelijk verschillende alternatieven zijn gemaakt, ander
zijds O'Tldat mijn kenris var. het bedr-ijf niet zo ver- gaat dat ik 
zinvol relatieve waarder, kan tcekenre:1 aan verschillende onderde
len van het eisenpakket. In een werkelijke situatie zullen 
econcrnische factoren een rol spelen, bijvoorbeeld de kosten van 
intern transport. Deze waren hier ook niet uitgewerkt. Daarnaast 
gelden uiter-aard de kanttekeningen bij een dergelijke evaluatie 
zoals in hoofdstuk 2.a genoemd. 
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3.3 Uitwerking van de klimaatinstallatie 

Om een enigszins realistische schatting te kunnen maken van de 
benodigde technische ruimten en luchtkanalen is de maximale 
koellast en warmtebehoe~te van het gebouw bepaald. Daarbij is 
gebruik gemaakt van het Carrier E-?0-II c:onputerprogranma. In 
bijlage C z1Jn de invoer en de resultaten van de a:rrpu.têr
berekening weergegeven alsmede de met behulp van de resultaten 
gekozen kanaala~tingen. Ten behoeve van de berekeningen is het 
gebo..Jw opgedeeld in 13 ruimtes die ve1~volgens in 3 zones zijn 
ondergebracht. De=e indeling is in de bijlage opgeromen. 
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3.3.1 De berekening 

De ma:-:imaal toelaatbare binnenternpe!'"atuut- is 26°C bij een 
relatieve vochtigheid van 55 +/-5 % Indien we bij de berekening 
uitgaan van deze condities lopen we het gevaar dat de grenzen 
worden overschreden cbor onvermijdelijke schO'Mlelingen. Daarom.is 
als beveiliging een ge...enste binnentemperatuur van 25°C, na.tte 
bol temperatuur 19.5°C <R.V.=60¼), ingevoerd in de koellast
berekening. Het dauwpunt ligt bij deze condities op 16.7°C. Bij 
een RV van 55"/4 ligt het daUJ.-JPunt bij 15.3°C. Als inblaas~ra
tuur van de toevoerlucht is gekozen voor 16°C. , 
Met behulp van deze waarden en de ingevoerde gebOl...u,-ibeschdjving 
berekent de computer de maximale 1-:oel last per- ruimte en de 
luc:!1thoeveelhede'ï die nodig zijn O'Tl deze te 1-:unnen leveren. Dn de 
koellast (en d.!s de benodigde luchthoeveelheden) te beperl-:en heb 
ik besloten het geboJw van bui tenzon...edng te vCXJrzien. Dit 
gee-ft, vooral in zone 3, een sterke reructie van de koellast. 
Vanwege de grote hoogte van de beglazing is het lastig om de 
entr-eehal van een buite1:zorwering te voorzien. Bovendien zou een 
dergelijke voorziening het ruime open karakter van de hal teniet 
doen. Daaron is besloten de hal niet van zonwering maar wel van 
absar!:lerend glas te vocrzien. 
De binne'ïtemperatuur mag 's winters niet onder de 20°C dalen. Ir. 
de berekening van de war'Tltebehoefte is een ge...enste binnen
tempe..,.atuur van 21 °C ingevoeY-c'. De wer·kel i jke warmtebehoefte zal 
tijdens weY-kdagen kleine!'" zijn dan het berekerde maximum va!""l'.-.ege 
het optY-eden van aanzienlijke interne belastingen. Uit een 
cortY-ole met de warmte~inst en -ver!ieanalyse die in de E20-II 
J:Y-CgY-a'1YT'!atuLw is opge:1omen ble:k dat de waY-mtebehoefte zich ee!'"' 
gr-cct deel van de winteY-dag nabij het nulpwnt bevindt. 
Vcx:w verwar-ming van het kantoor-deel van het geboJvJ (zone 3> wor-dt 
gebY-uik gemaakt van radiator-e:1 zodat buiten bedrij-fsuren de te 
verwer-l<en 1 uchthoevee 1 heden ster-k be;:;erkt kunnen 1-orden ter-1.-Ji j l 
toch voldoende veY-warmingscapaciteit beschikbaar- blijft. 

3.3.2 De luchtbehandelingskasten 

De be:10digde luchthoe'.1eelheder zijn 12 tot 16C'OO 1/s per zone. De 
benoc!ig:::!e functies di= in de luchtbehardelingskasten onder
gebr-ac~t moeten wor-den zijn: mengen van retour- en buitenlucht, 
ve..,.wannen, bevochtigen, koelen en ontvochtigen. Uiter-aard is er
een ventilator nodig om de lucht naar de ruimten te stuwen. 
Volgens de technische in-fcr-~~tie KDA luchtbehandelingskasten 
(Fläkt) zoals opgenome'ï in TUE dictaat nr.7176, 1-:an voor elke 
zone een luchtbeha'ïdelingskast, unit type 10, unit combinatie 6, 
gebr-uikt worden. De opbouw hier-van is: Mengsectie, kort Tilter, 
verhittet·, bevochtige..,., koeler en ventilator. Afmetingen (in rm,) 

zijn: 'Z570 * 2635 * 5100 (b * h * ll. Deze kasten zijn op de 
tekeningen aangegeven. Bij toepassing van ee'i retourluchtven
tilator zal deze bij de zones 1 en 2, waar de LBK buiten op het 
dak is geplaatst in de kast opgenomen worden. Hier-door zal de 
kast 2 tot 2.5 meteY- langer wor-den. De lucht in de drukkerij 
wcr-dt ver-ontreinigd door miniscJle inktdr-upoeltjes. Indien het 
kor-te Tilter niet voldoende is om deze uit de retourlucht te 
filteren zal een grote~e filtersectie nodig zijn. De aangehouden 
a-Frneti~ç;e,.., v.3n de L9<. s zijn d'\,..!5 enigs:i ~= optimistist!ï. De 
geluidpn:Jductie in de LBV. en het kar.alensysteem k:in het nocd::al-:e-
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lijk maken om bij zone 3 geluiddempers in de kanalen aan te 
brengen. Dit kan op drie manieren: Opgenomen in de L9.<, in de 
machinerLlimte los van de LBK en na de vertakkingen in de kanalen. 
Deze laatste is waarschijnlijk de beste. Manier 1 is stromings
technisch niet probleemloos, oplossing 2 vraagt erg veel plaats 
in de machineruimte. De derde methode hee-ft als voordeel dat ook 
het geruis dat in het kanalensysteem ontstaat gedempt w:,r-dt. · 

3.3.3 De koelmachine 

Bij het opstarten van de koellastberekening dienen enkele 
karaktedstieken van de gebruikte ventilator ingevoerd te worden. 
Aangezien ik m1J beperkt heb tot het dimensioneren van de 
hoo-fdverdeelkana!en zijn zaken als de toegepaste eindroosters en 
de overgang van de ventilator op het kanalennet niet bekeken. 
Het was daarom niet rrogelijk de benodigde ventilator-druk te 
bepalen en een ventilator-type te kiezen. Er is gebruik ge,T'aakt 
van de in het c:::mputerprogranYna aanwezige standaat·d ( de-faul t) 
waarden voo, de ventilatorkarakteristiek. De koellast per zone 
wordt bepaald door de koellast van de aangesloten ruimten en de 
verliezen in het luchttransportsysteem die bepaald worden aan de 
hand van de ventilatorkarakteristieken. Aangezien deze laatsten 
waarschijnlijk niet correct zijn is de berekende koellast per 
zone, die gebY-uikt ~or-dt voor de bepaling van de benodigde 
capaciteit van de koelmachine, CY.Jk niet -foJtloos. De gevonden 
totale koellast is dus slechts een indicatie van de weY-kelijke 
waaY-de. Het benodigde koelvennogen is 565 kW volgens de computer
bereken:ng. Indien de koeling van de c:Dmputerruimtes in zone 3 
ook op de koelmachine 1NOrdt aangesloten komt er 35 kW bij. 
Doordat de ventilatorkarakteristiek die bij de berekening is 
ingevoe..-d niet op beY-el<eningen berust kan de WEY-kelijk benodigde 
capaciteit a-fwijken. Als indicatie voo,..- de a-fmetingen van de 
benodigde koelmachine kan gebt·uik ge,naakt WOY-den van TRAr'\E type 
C\IGA 017 COpge:ïCmen in dictaat 7176). Minimaal be:10digde opstel
ruimte 10.3 * :?.5 m2, zender- pomper en vet·deelinr-ichting. 
Mogelijk zal ee,, koel toren op het dak geplaatst moeten ~rden. De 
noodzaak hie~·van is niet onderzocht. In de tekeningen is geen 
koel tc,..-en opge'70"'1en, in de constructiebet·ekening is rekening 
geho..tden met een extra dakopbou.\...i. 

3.3.4 De verwarmingsketel 
De benodigde ketelcapaci tei t bedraagt 64C'• kW volgens de be..-eke
ning. Volgens een schattingsgra-fiek uit Recknagel is de benodigde 
ruimte dan +25m2 voor de ketelruimte (1 ketel> en ±15m2 voor de 
pomp en veY-deelinrichting. 

3.3.5 De technische ruimten 

De ruimte die in de dakopboJw overblijft na plaatsing van de LBK 
met bijbehorende kanalen voor- zone 3 bedraagt ongeveer 100m2. Dit 
is dus misschien pt·ecies voldoende voor het onderbrengen van 
koelmachineY-uimte en ketelhuis. De koelmachine hee-ft ec!:tet· 
wa,wschijnlijk speciale voorzieningen nodig voor de electrici
teitstoevceY-. Daarom is besloten alleen het ketelhu.is·'in de 
C.3.kopb:,,J\•J or.::::!e•· te bY-engen. De cve~·t-1 i jve:1de ruimte kan dan 
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gebrui~t worden voor het opl'ekken van warm water. De koelmachine 
is op de begane grond onde~gebracht achterin het gebouw, naast de 
expeditieruimte. Naast de koelmachineruimte is plaats voor ~n 
ruime trai=oruimte. De li-ft INOrdt aangedreven door een hydrauli
sche cylinder. Op de verdieping is achter de li-ft een kleine 
ruimte aangebracht waarin de regelapparatuur voor de liTt-is 
ondergebracht. De hydro-foorinstallatie Cvoorko-nt teruglopen van 
water uit het proci..tctieproces naar het waterleidingret> is 
ondergebracht in de ruimte onder de trap aan de oostzijde van het 
gebou"i. 

3.3.6 De luchtkanalen 

In bijlage Cis aangegeven welke kana.alafmetingen worden toege
past. In de transportgang <zone 1) bevinden toevoer- en retou.r
luchtkanalen zich onder elkaar. De vrije hoogte onder de dakbalk 
bedraagt 4.55m. De karalen zijn 65cm hoog. Er is isolatie nodig 
onde,·, tussen en beven de kanalen <elk ±5anl. De vrije hoogte 
onder de kanalen is dan 3.lm. Dit is voldoende. Zone 2 bestaat 
uit één ruimte. De kanalen worden vanaf de luchtbehandelingskast 
rechtstreeks in de ruimte gebracht. De grootste koellast zal 
nodig zijn in de oostelijke helft van de ruimte (Speeènaster 
persen en beglazing). In zone 3 kunnen de kanalen niet onder 
elkaar- aangebracht worden in verband met de bepet·kte hoogte die 
beschikbaar is tussen vloerbalken en plai=ond. De kanalen worden 
daar::im na.ast elkaar gelegd in de vloer van het bor-c!es in de 
entr,~ehal. De retour-lucht wordt afge,1oe~d via een ver-ticaal 
kar-,aal dat is onde,·gebrac~,t in een ssr,acht aan de oostzijde van 
de l iftschact:t. Het ver-ticale toevoer-luchtkanaal bevindt zich in 
de gr-ote schacht aan de westzijde van de liftschacht, waarin ook 
het afzuigka:'.aal van de toiletten en verticale leidingen voor 
onder andere de e.v., .. Ja.ter-leiding, koelwatercircuit en riool 
zijn ondergebr-acht. Orn te voorkonen dat de horizontale kanalen 
elkaa~ moeten kruisen wordt het toevoerkanaal tussen de lift
schacr,t en het ve,·ticale retouduchtkanaal achterenwaav·ts afge
bogen. Op de strarnienlijne:1 12 en 15 treden de luchtkanalen de 
vle..J.gels van het geba..lw binne:1. Ze hebben dan allee:1 vloevligger-s 
var; 3.6 e:1 7.2m gekruist. In de wes~vle-Jgel "'1Crden de kanale!"' in 
het gebied tus:en stramienlijn 11 en 12 naar de gevelstroke:1 met 
een ovevspanning var. 7.2 m gevoer-d zodat ook hiev geen problemen 
ontstaan met de aanwezige hoogte. In de oostvle..1gel zal het 
reto..1rluchtkanaal echter- vloer-liggers rret een overspanning van 
10.8m moeten kruisen. De hoogte var. het kar.aal zal daar-om tet 
45cm beperkt moeten war-den. De dimensionering van de kanalen 
blij-ft beper-kt tot de dimensioner-ing van deze hoo-fdelementen. De 
bepaling van de luchtverdeling en de keus van de plaats en vorm 
va:1 de uitblaasopeningen is zodanig gecompliceer-d dat niet via 
ee:1vou.dige methoden tot een oplossig gekome:1 
kar. ... or-de:1 zonder- belangrijke comfortbepalende factoren te 
neger-en. Daar-om is geheel afgezien van een der-gelijke keus. 
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3.4 Uitwerking van de constructie 

De constructie van het ontwerp was als staalskelet met staal
betonvloeren op staalbetonligger-s gedacht. Andere constructie
wijzen zijn gezien de aard van het gebouw ook rrogelijk, bijvoor
beeld (in de fundering ingeklemde) pre-fab beton kolc:mnen.en 
verdiepingsvloeren en stalen erf betonnen daken. De keu.ze zal a-f 
moeten hangen van een kostenver-gelijking van de versc:hillende 
constructi0'11ijzen (inclusie-f -funder-ing) met bijbehorende uitvoe
ringstechnieken. Een dergelijke a-fweging is niet gemaakt. Er is 
besloten de constr-uctie verder uit te werken in de vorm zoals zij 
oorspronkelijk was gedacht. De -fundering is daarbij ruiten 
beschou1-ving gelaten. De berekeningen z1 Jn ondergebracht in 
bijlage D van dit verslag. De tekeningen geven een beeld van de 
toegepaste staalpretfielen. 

In de oorspronkelijke opzet was het gebouw voorzien van een dak 
uit lichtbeton. De reden hiervan was het aanbrengen van een 
warmteaccumu.lerenc:e massa om de koel last van het gebo..lll'J te 
beperken. Bij de berekening hiervan (paragraa-f 3.4) bleek de 
geringe massa van een dergelijk dak nauwelijks van invloed op de 
koellast. Daarom is gekozen voer een dak. uit geprofileerde 
staalplaat zod;;.t het eige!'î ge\•Jicht van het dak wordt beperkt en 
een lichteve draagc□!:Structie volstaat. 

De be··ekening van de constructie v,3.n de hal wcrc:!t hiei· niet 
verdev bespvoken; Deze spreekt vcor zichzel-f. De hoogte van de 
dakr-and bedraagt 4.2 (vrije hoc-gte) + 0.5 (dakliggev IPE 500) + 
0.22 (gordi!'îg IP~ 220) + 0.07 <staalplaat 7c~) + 0.05 (isolatie) 
+ 0.1 (da~rand) = 5.!4 m. Ter plaatse van het magazijn is dit een 
meter- hoger. Bij de overgang van magazijn op de rest van de hal 
is een overg.;;ngsconsb·uctie nodig cm de krachten uit het dak van 
het magazijn een meter naar benede!î te brenger.. Dit ZDU een 
vak\-.JE..-kl iggei· ku.r.nen zijn. Deze is niet verder ui tge.-.JEr-kt. De 
e:-:acte witvoe•·ing zal sted: afhange!î van de detailledng van de 
aar.sluiting ve..r de constructie op de gevels, de binnenwanden en 
het dak. 

St:>,al betonvloe'.-e1"'1 met over-spanningen gr-□te•· dan :!:3. 5m blijken in 
de stc.,-t-fase ondersteund te m:>eten v.ic.,.den. Om de doorb,_ligir.g van 
de staalbeto:11 igge~·s te bepei·ken moete!î ook deze onderstempeld 
worden (ter.zij een zwaarder pretfiel wordt toegepast). In de door
b.J.igings!::er-ekeningen is aangenomen dat de onderstempeling 14 
dage!'î na het sto.,-ter. van de vev-diepingsvloer wordt ven,Ji jder-d. 
Dit beteke!ît dat pas dar. op c:!e be~are Qt'"ond van het kar.toordeel 
verder ge~erkt kan worden. De vloer- van de machineruimte op het 
dak boven de entreehal moet ook or.derstempelc:! worden. Dit kan 
problemen opleveren bij de vide in de hal. OndersteJning met 
stempels var. :!:Sm is problematisch. Er- zal ge.Er-1-:t moeten worden 
met onderslagbalken die aan de rand van de vide worden onder
steund door- de gevelkolommen en een door-stempeling via de 
bordesvloer naar de beganegrond. 



Ge:::1e,.., bcve'"'st.aance i"as het wel 1 !Ch"': eervcudige~· ge.-.oeest 1ndie'î 
eer kcl omaf::t.and van 3. 6m was geL,:::,zen, onderstemoel i ng was da:1 
niet ncdig. Van,,,iege de grote hoeveelheid kclonmen is een derge
lijke koloma-fstanc:! onwenselij~. Toepassing van kanaalplaatvloèren 
Coversoann1ngen van 7.2 en 10.Sm) steunend op stalen onderslag
balken van 4.Bm vool"'komt evereens onderstempelingsconstructies 
terwijl de totale constructiehoogte ongeveer gelijk bli;~t 
<±60cm). Dok de toepassing van se::undafre vloed iggers, 1=4.Sm, 
h.o.h. 3.6m maakt onderstempeling van de staalplaatbetonvloer 
ovel"'bodig omdat de overspanning is teruggebracht tot 3.6m. 
Hierdoor kan de vloel"'dikte a~nemen zodat de voor de hoofdligger" 
misschien een kleine~ pro-fiel gebruikt kan "'°~den. De secundaire 
liggers geven een vergroting van het staalgebruik. 

De totale hoogte van het pla~nd en vloerpak~e~ is 1.lm. Staal
be-:.cnvloer-: 15cm, 1 igger- 1-EA 300: ~Ct!', lucht~ar,aal: 60cm. Voer 
isolatie var het luchtkanaal en het svsteemola-R:Jnc:! is da:1 nog 6cm 
over·. Dit is rus aan de krappe kant. De vrije hoogte co de begarie 
grond bedr-aagt 3.0m, de hoogte van de borstwe~ing oo de verdie
ping tedv,:iagt (eve'îë-.l:: die cc de begar:e grand) 90cm. De onderkant 
van het raa;r, cp de ve~dieo1ng bev~r:dt zich nu op 5.0 m. Dit is 
dl.ts iets lager dan de dakrand van de hal. Een ve•·dere verkleining 
van de ver-c:!ieoingshooçte is daa~-orn niet wers,elijf;. Verkleim'îg 
van de cc::strwctiehoogte geeft echter meer v~ijheid bij het 
aa:-ibrenger. va1"1 de leidinge,. en kar,a:e:-i ir: de holte i'7 het. 
pla-P.::::1d. Dek toeoassing van ar.dere < lage•-e' kanale.-, verbetert de 
wel e►--g h·ae:::,e s: tuatie zoal: hierbover; beschreven. 

Om de hal wat meer aar.zier. te ge'.1e:1 lee:.-. het mij e?n goe::e zaa"
het bc•·des o::::: :ie ve~•cieping niet te cnc-e•-ste:.ir-er me-:. kolor-?rnen ir 
de ha~. Er zijn t....ee oplossi.-:;e'l bekei.,•en; 
1. De bcnjes'.1 loev oc. de stt·arnie!':lijne'l 13 en 14 cl!:iha'lge.-, aa'l c!e 

bovenliggerde vloer. 
2. Het bcrdes onderstewne:1 met ee:1 1 igge•· van 14.LLrr die ean 

weerszi jder. van c!e hal aan de be::taande 1-:olo~:-, .-.1cirdt 
opgehangen. 

Beide oplcss1;'!gen zijn goed mogelijk. Bij oplcssi::g 2 is ee'î 
Z\'\13re 1 igger noc:ig .-iaaniJcr- het bot·de= ee'l beetJe lomp 1 ij(:t. De 
constructie vevdv-.1i jr,t ee:'7ter uit het oog achter ee:1 verlaagd 
pla~onc: zi::Jdat cit geen prcbleem is. Bij opl,:=-s:i'lg 1 zijn z1..iaar
c!ene ligçe•·s nodig ir, de vlce!· van de dak~p~u'II. Aar.gezien onder 
deze liggers de hoc-+'.dver-deel- en ve•·:::amelkanalen vQO►-- de lucht
bei;andel :nç; lcpe:1 zou dit beteL:enen dat het pla-+:ond iets verlaagd 
mee::. won:ier-: oo het bordes. Aange::ien ik dit niet wen:elijk vo::d 
is ople:sirg 2 toegepa:t. De lu'-htkanaler hoeven de Z\•.1a,-e 
bordesligge~· niet te kn..1.isen zcda': b:Jve!':sta:?.nde pla-Fo"1cve►-lagi~g 

hier- niet nccig is. 

Een bes=hermir:g tegen brand door bet::-nomhulling, betimmering o-f 
ee:1 speciale be::che~·rnlaag zal in het ka"1tocwdeel noodzakel ijl-'. 
zijn. Deze is ec~ter in dit project niet meege~~-
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4. Een oriëntatie op het gebied van gebouwautomatisering. 

De bediening en regeling van installaties in gebou.wen was in m1Jn 
studie nog nooit aan ood geko,,en. Regelmatig worden in de media 
artikelen gepubliceerd over de grote mogelijkheden die computer
toepassingen op dit gebied bieden. Na een bezoek aan de installa
tievakbeurs, waar leve~anciers diverse computersysteien,naestal 
gebouwbeheersystemen genoemd, met uitgebreide demonstraties en 
kle...1.renfolc!er-s aanprezen is besloten een kleine verkenning naar
dergelijke systemen uit te voer-en. 
Dndat gebouwbeheersysteren diver-se meet- en regel-functies, o.a. 
voor klimaatregeling, bevatten wordt in bijlagen Den E ingegaan 
op enkele grondbeginselen van de meet- en regeltechniek en op de 
direct digital c:cntrol techniek die in moderne gebouwbehee
systemen gebruikt ~-.cwdt. 
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4.1 Co-nputergestuurde gebouwen. 

In de voedings- en procesindustrie worden computers (vaak onder 
extreme omstandigheden) reeds lang toegepast voor de betrouwbare 
bewaking van het prod..lctieproces. Sinds de jaren '70 ll\Orden ze 
ook gebruikt bij de regeling van klimaatinstallaties in gebo.Jwen. 
In de achter ons liggende jaren ZlJn de rrogelijkheden van"de 
in-for-maticatechniek steeds ve►-cjet· uitgebreid terwijl de kasten 
een sterke daling te zien gaven. Tegerwoor-dig wordt er dan ook 
steeds vaker gebruik van gemaakt voor het uitvoeren van diverse 
taken binnen gebo..Lwen zoals onderlinge c:omunicatie en bediening 
van kantoorapparatuur, bedrij-fstele-foon, omroepinstallatie, 
klimaatinstallaties, verlichting, li~ten, branddetectie, inbraak
alarm en toegangscontrole. Vooral in de USA zijn er in verhuur
kantoren zee" uitgebreide i!îStallaties gerealiseerd. 
Met de opkomst van deze nieJ~e technieken zijn er eek diverse 
termirologiën ontstaan om de gecomputeriseerde gebouwen aan te 
d.!iden. Een corrmissie van het amer:kaanse Intelligent Building 
Institute adviseert de volgende om5chrijvingen: 

Intelligent Building: telecorrmunicatieapparatuur, dataven,Erking, 
telex en tel~ax (o.a.) vormen een c01Tm.J.nicatie-beheerssysteem 
onder verantwoordelijkheid van één beheerder, varuit één punt 
gestuurd maar per werkplek beïnvloedbaar. 

A.J.tomated Building: regelapparatuur voor bijvoorbeeld toegangs
deuren, li-fter., brand- en inbraakbeveiliging, vedichting en 
k l i maa tbeheers i ng en audio- en v i decsystemen vormen een gebou1.-.1-
beheersysteern <GES) onder ve"ant:,,.,ccrdel i jkhei d ,_,an éé!'"l :)E?hee ... der, 
vanuit éér. pu.r:t gestuurd, maar per wer-kplek beinvloedbaar. 

Interactive SJilding: communicatiebeheevssysteem er: geba.lwbe
heerssystee-n zijn geïntegreerd tot één systeem. 

&nart Building: amerikaanse r-eclarnekreet die geen ir.-Formatie 
geef'.t over de in het gebou11-J toegepaste techniek. 

High-Tech Building: eJropese term die geen in-formatie gee~t ove~ 
de in het gebouw gebr-u ik te techniek: . 

De2e uiteenzetting zal verder bepe.,.kt blijven tot geautcmatiseer
de gebouvien. GebOI..J.wautcmatisering begint vaak met geavanceerde 
klimaatregelsystemen. Het !BI stelt voor- om pas van een geautQIT'4-
tiseerd ge!::lOI...L\l'J te spreken indien het ener-giebeheersingssysteen 
geïntegree~d is met branc-, inbraak- en toegangsbeveiliging 
middels één besturingsnetwer-k. Dit is vaak niet het geval. Deze 
beperke:ide voorwaarde zal hier verder- genegeerd ll\Orden. Er zal 
gey:eken worden naar gebDJ.vibeheersystemen rret één o-f meer van de 
genoemde ~uncties er: een centr-aal bedieningspunt. 
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4. 2 Getx::,,..u..Jbeheer 

Gebo..1wbeheer- was (en is vaak nog steeds> ger- i cht op de technische 
instandhouding van gebou.w en installaties. De meeste GBS-systemen 
waren gericht op het ener-giebeheer-; het optimaal functioreren van 
de Cklimaat)installaties binnen een gebouw, Door vergroting ~an 
geistalleerde vermogens en toepassing van gevoelige niBJWe 
technieken wor-c:len·, bijvoorbeeld in de gezond"leic:!szorg, steeds 
hogere eisen aan beveiliging en verzorging van de binrencondities 
van gebo.J.wen gesteld. Dientengevolge 1NOr-den tnstallaties steeds 
complexer en stijgen de exploitatiekosten. Gebouwbeheer krijgt 
daarom langzamerhand een ander-e bete!-:enis CScheepers); 

Zo eHicënt mogelijk gebruik maken van binnen een bedrijT 
of'. instelling aan,.,ezige ~aciliteiten in de vorm van alle 
roerende en onroerende goederen met het doel binnen ee!"1 
gebOL.lw die omstandigheden te c?-e~eren waarbij de processen 
die ev plaatsvinden optimaal kunnen verlopen. 

De::::e rie..1we vorm van gebouwbeheer is een managementfunctie met 
vaak grote Tinanciële verantwoorde! i jkheid en wor-dt l-Jel aange~id 
met de term 'Facilities Management•. Een slagvaar-dige bedr-ij-fs
voering vraagt on het voortd..1rend ver::::amelen, ordenen en manipu
leven van up to date in-ferme.tie. Het ordenen ·en manipuleren kan 
vaak gedaan worden met behulp van eenvoudige administratieve 
computevprogrammatuur zoals database- en spreadsheetprograrrvna's. 
Het vei-=amelen en handmatig invoeren van de i~::irmatie kan 
Ca-flïankel ijk van de comple:<i te::. t van het te behere!'"' object> 
bijzondet- kcstbaar werden en is inef-ficiënt. Hierin is verbete
r:ng te bre!"1ge!"1 deer gebruik te maken van een mader!"1 GBS. Het 
systee:n ver::a:nelt in-formatie ave•- o.a. grenswaardeove•-sc!7rijdin
gen, storingen, aantal start/stops, draaiur-en en energieverbr-uik 
van apparatuur- en slaat de::::e in een centraal geheugen op. De 
gebruiker- kan de in-formatie opvr-agen en ver-der ven-.ier-ken. 
Hier-door wordt het mogelijk het gedrag van installaties beter- te 
voorspelle!"1. Zodoende kunnen ev besparingen op pe~sor,eels~osten 
ger-eal iseevd war-den. Regelmatige inspecties van bol..u-.ikundige 
voor z::. en i :1ç;en, z a 1 nodig b l i jven. ! r.irners , het GB2 geeft geen 
in-fcrrnatie over bijvoorbeeld veroudering van mate~ialen. 1-iet 
inte(-preteren van de in~r-matie vraagt om vcldoe!:de tec"ïnische 
kennis. 

4.3 Gebouwbeheersystemen 

De mogelijke toepassingsgebieden van gebouwautomatiseringssyste
men worcen gewoonlijk ir. drie grcepen opgedeeld: 
-Regeling en Energiebeheer 
-Technisch beheer 
-Risicobeheer 
Gebouwautanatiseringssystemen werden daarom meestal gebo.Jwbeheer
systemen CGBS) genoemd, er vanuit gaande dat vele be'ïeerfunc:ties 
zoals onderho~dsplanning en toegangscontr-ole in het systeem zijn 
opgenomen. Vaak is dit echter niet het geval. Het ZOJ. dan 
correcte(- z1 Jn te spreken va'."! installatiebeheersystemen. · Om 

, ve~dei-e problemen met de naarngevi ng te ver-mijden wordt slechts de 
term gebouwbeheersysteem gebruikt. Het is soms moeilij~ aan te 
geven 1-Jaar- de g(-er.s to..issen tec::ni sc'ï- en ener·giebei-ieer 1 igt. Er
wor::::!e,; oc~. ander-e _:,;celingen get:rwikt om deze get:ie:::!e!î nader- te 
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ornsshr-i jven. 
Leveranciers van gebo...u~beheersystemen pr1Jzen hun producten met 
kleurig reclam&nater-iaal luidruchtig aan. Zoals ook bij andere 
computertoepassingen wordt veel ophe~ gemaakt over de diverse 
mogelijkheden die met velerlei, vaak per leverancier verschilien
de, kreten worden aanged..J.id maar i,.ieinig o-f geen in-for-matie cyer 
het systeem geven. 

Er zijn naar hardware 3 typen gebouwbeheersystemen te onder
scheiden (Electric Power Research lnstitute); 
1: Centrale computer. 
2: Centrale cornpLtter, beper-kte gedistr-ib..teerde intel 1 igentie. 
3: Volledig gedistribJeerde systemen. 

Type 1 is bestaat uit één grote computer die een geheel, vaak 
groot, gebo..!w kan ve,,-zorgen. Dergelijke systemen zijn vooral in 
het begin var. de jaren '70 geinstalleerd. Alle meet- en bedie
ningselementen L-JCrden met een eigen leiding aan de computet· 
gekoppeld. Vocn..aarde is dat alle meet- en bedieningselementen op 
de computer- aangesloten moeten kcmnen wor-den. Dit betekent dat 
men vaak ge~ngen is c!e:::e elene,;ten var, de computerleverancier
te betrekken. ! ndien het gi-:,te aantal leidingen be=waarl ijl,, wordt 
kan een syst~ type 2 gebr-uikt wor-den. Hier- is een aantal niet
intel 1 igente onde1·5tations (mul tiplexer-s) voorzien die de 
signalen van een aantal meetelementen na datapuntverdichting over 
éé" leiding naar- de centr-ale c~pute" ver-stuw·t welke na verwerk
ing c!Y.'!YTiandc's terugzendt die deer het onder-station over de 
be·:! i en 1 r.gse l erne,,ten ver-spi·e id war de:1. 
8:.j sy5:terr-€'7 ty;::-e 3 zijn de micY-occ~putev-s in de onde~·stations 
zodanig uitgevoerd dat ZlJ alle regel- en optimaliseringstaken 
autonoom kunnen uitvoeren zonder COTIITTJ.nicatie met een centrale 
c::rnpL1teY. De regelaars zijn diYect in de r-egelkringe'7 opgeno-nen 
(DOC). Ge . ..conl:jk is wel een centrale computer aangesloten ten 
be'loe'1e van een centl"ale bedie:1ing en infot"matieverwerking. De 
bepet·kte omvang van deze taken maakt het mogelijk hier gebruik te 
maken van een kleine, goedkope computer, bijvool"beeld een 
standaard IBM PC o~ compatible met har-de schij~ voo~ gegevens
opslag. Ei j DDC i•JOrden voor- de ccrr,~.micatie met meet- en bedie
ningselementen soms gestandaardisee~·de signale'7 gebrwi!-'.t waarc:!oor 
me.., voor de levering va'7 deze ele.!19'7ten niet altijd op de 
computerleverancier is aange,.,.;ezen. Dcovdat decer,tl"ale systemen 
vaak goedkope!" zijn dan centr-ale systemer. (kleinel"e O..!S goedkope
re computers), ze gelei del ijl-: kunnen i,.,orden opgeboJ.wd {bi jvoor
beel d begi'7rer.d met kleine losstaande or.dei·stations), en be
dr-ijfszekerder- zijn (bij uitval van de centrale compute,· o-f een 
onderstation blijven de overige onderstations zelfstandig 
functioneren) verdt"ingen ze de centrale systemen (type 1 en 2) 
van de markt. 
Bij gebou.wautomatisering zullen 1~ in de toekomst daat"om slechts 
te maken hebben met volledig gedistl"ib..J.eevde DOC-systeren met 
intelligente onderstations. 
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Er- bestaat een hiër-archie van dr-ie nivo's in de taakuitvcer-ing 
van een GES: 
1. De loca!e regel kr-ing. Hier-bij i'IIOrdt één parameter- direct 

ger-egeld of gestuurd. 
2. Een tussenstation. Hier- wordt in-formatie van meerder-e regel

kringen verzameld en de werking van deze kringen op elkaar. 
afgestemd voor een goed -functioner-en van een zone of gebouw. 

3. Een centraal punt waar in-formatie van nivo 2 I/IIOrdt verzMEld 
om de v-er-king van de verschillende zones af te stem-ren op het 
gebruik van het gebouw en de gebruiker- in-formatie te versc:ha~ 
-fen over het functioner-en van het geheel. 

In het meest eenvo.J.dige geval is alleen nivo 1 aan-.ezig. Voor 
grote~e installaties kan nivo 2 of 3 daaraan toegevoegd 1NOrden. 
Bij uitgebreide projecten zullen alle drie de nivo's aarwezig 
zijn. 

De door een GBS uitgevoerde taken zijn o~der te verdelen in 
autonome taken en in-formatieve taken. A..1tonome taken zijn die 
taken die geheel autO"Tlatisch worden uitgevoerd, zoals meten, 
melden, regelen en sb..1r-en. De info.-matieve taken zijn die taken 
die ger-icht zijn op managementonderste..1nende infurmatieover-dr-acht 
naar de gebruiker, zoals ordenen, analyse~en, pr-esenteren en 
archiveren van verzamelde informatie. 
De a!..lt□!:Ome take,, van het systeem (ni vo 1 en 2) zijn meestal 
ondergebracht in de onderstations, de in-formatieve taken (nivo 3l 
in de centrale computer. 

4.3.1 Ene ... giebeheer 

Gebo"Maut~ati:ering begint meestal met een verbeterde klimaat
regel ing. Een cergel ijk systeem wot·dt ook wel klimaatcomputer 
genoemd. Indien het systeem ock over mogelijkheden beschikt 0'11 de 
energiekosten te optimalise.-en wordt v~n een e:er-giemanagementsy
steen <EMS> ~ ener-;iiemanagement- e!7 controlesysteem CE!"lCS) 
gesprov.en. Optimaliseringsfuncties waarover- een El-'S kan beschik
ke!î zijn bijvoc~·beeld: 

-Ui tsche.!-:elen va'7 appar-atuur b..\i ten bedri j-fsuren 
-Bepaler-: van het eerst <laatst) mogelijke ti jd:tip voor-
het uit (ir.) :chakele!î van installaties bij het einde 
(begin' va!": de bedi•iHstijd 

-Eepale'7 nalocptijd van e.v. pomper. 
-Verlaging van de temper-atuur-setpoint buiten bedrijfs1Jren 

(nacht, weekend, vakantie) 
-Er.thalpiegestuu!'"de optimalise•·ing van terr.peratuur èn 
vochtigheid 

-Ent hal pi egestuut'" de wa r-mteter-ug\•1i nn i ng 
-La!:äta·fl,ankelijke regeling toevoer-lucht en --\"Jatertenpera 
tuur 

-Euite'lt~peratuura-Fh. nachtkoeling cbor- mech. ventilatie 
-Bui te!":teiipet·atuurafhankel i jke glijdende setpoints voor 

temper-at~ur en vochtigheid 
-Bc-titent~per-atuura+ha,Jc-elijl-: buitenluchtaandeel bij 

luchtbehanceling 
-Eu i tenl ichta-Fhar:kel i ke ve•· 1 i chti r:gsschakel i ng 
-Bui tenl ichta-Fhankel i ke zon-.•1et"ingbediening, rekening 

hcu..;.dend !'!'.et verlicht r.g, koel last en passieve zonne.! 
E:E~--gie 
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-Kc;:::ipeling van zones met gelijktijdige koel- en ver-war
mingsbehcefte veer- war-mtepompt~passing. 

-Koppeling van koelmachine en warm.,Jater-voor-ziening 
-A-fste!'!':nen k~lmachine- en ketelbedrijT op het gevraagde 

vermogen bij meerdere ketels/koelmachines 
-Sturen van lucht/brandstOTverhouding in branders aan de 

hand van rookgasanalyse 
--Uitschakelen van daarvoor aangewezen apparatuur als YCOr 
een bepaald energietarieT geldend piekvermogen over 
schreden dreigt te worden 

-Warmte en koudeaccurrulatie op tijden met laag erergie 
tarief. 

-Volgens een ingegeven cyclus apparat\..!1.!.r tijdelijk 
uitschakelen om energie te besparen (ciJ.ty cyc:ling) 

-Presentatie van bedr-ij-fsgegevens van installaties 

Naast deze regeltechnische functies zijn er zogenaa~de monitoring 
en alarm functies mcgelijk; 

-AJt~atisch melden en uitpr-inten van i~rmatie ovev
geccnstateerde storingen en gr-enswaarde:Jverschrijdingen 

-Graflsche kle ... u··enbeelo,.,,eergave van installaties en de 
toestand waar-in zich de divevse onderdelen bevinden 
<mappir.g) 

- 1)aak slaat de centrale compwter bedri j½gegeve::s 
(dr-aaiur-en, ener-giever-bYuik) van de i!""!:tallatie op die 
na:=.r '"·oe1:s opgevYaagd en ven,.er-kt kunnen ~rden. 

Alannmeldingen kunnen gebr-uikt vJCr-den om tec~nische problemen 
snel te si gr-,a leren er-: vevhe l pen. Mapp i ng is ee;, r.u l pm i dde l bi j 
het begr-ijpen en beciene:1 van de apparatuuY. 
De informatiecpslag kan gebr-u.ikt wcr-den deer de gebo.J.Wbeheer-der. 
Het i: mogelijk om aan de hand van een in het geheJgen ingevoerde 
gebo...ti•ibeschr-i jv i ng en de gemeten wee,·somstand i gheden het theore
th i sch e!'"'e .... gieve•·bn.!i k te bepale!î. Door vevgel ijking met het 
werkelijke energieverbruik i: na een langere pe--iode ee!ï analyse 
van het accumule--end gedrag mogelijk en kar de inte~·pr-etatie van 
verzamelde in-formatie verbeterd werden. Voorwaarde is uiter-aard 
dat het gebr·uikte model juist is. Toch zal de interpretatie ncoi t 
ee!îvoudig '"1or-den. Vaal-: zijn er ccr-rectie~actcren ncdig voor 
bepaalde ;,.,"1,-,c::,,·k:,,..,, E-- bestaat inmiddels de mogelijl-:1-ieid :Y.!l 

prOTessior.ele hulp in te roepen; Beheer Consult. 

Doot· r.a1..1wkeJr-ige!'" meten en toepassing van optimaliser-ingsprogram
ma's kunr.en EMS-syste~en met DDC-techniek Tlinke ene!'"giebesparir
gen ber-eiken ten opzichte van gangbare conventionele apparat~r. 
In een onderzoek van het arnerikaanse EPRI werden resultaten 
tl.!Ssen 8 en 30'1/. gevonden. Bij dit onderzoek waren ook EMS
systemen met centr-ale computer- en eenvoudige standalone rege
laars betrokken. De resultaten van volledig gedistribueerde DDC
systernen vJOr-de!"'I niet apart venneld. Ekits noemt besparingen van 
l O tot 15'.t., van Eeek noemt percentages tus:en de 2 en de 15"/4 en 
het Energie Studie Centrum gaat uit van ee:: gemiddelde van 12"/4 
van de br-andsto-fkosten en 4'1/. van de electriciteitskcsten. 
Universeel bruikbare waar-den zijn niet aar. te geven, de ber-ei'kte 
be:paringspe!'"centages zijn bijvoorbeeld a-fhankelijk var het soort 
conventionele regelaar-s waar-mee wordt ve;-geleken. Met verbetevde 
versies van lcc~le ...-egelaars en stand-alone DDC-regelaa~·s !: t--et 
mcgel ijk er-,en;;iel:-es;:::ar i ngen te berei v.er, ve,·gel i jkbaa;- met die t:: _; 
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volledig gedi:;;;b·ib.Jeer-de DDC-systeme':. 

4.3.2 Technisch beheer 

t-let tei::hnisch beheer- of onderhoudsbeheer- van een gebouw heeft els 
doel op ze e-f-ficient mogelijke wijze te verzeker-en dat het gebo.Jw 
in staat is aan de door de gebruiker gestelde eisen te vold:len. 
Onderhoud zal bestaan uit preventief onderhoud en het verhelpen 
van storingen <correctief onderhoud). In de verhuursector zal er 
ook onder-hcud gepleegd moeten worden als een gebouw overgaat naar 
een nie....iwe huurder <mutatie-onde~·ho..1d). Indien het preventieve 
onderho..1d niet goed wordt uitgevoerd zal het roodzakelijk zijn 
naderhand extra werkzaamheden te verrichten om het achte~stallig 
onde~houd in te lopen en eeM. stijgend aantal storingen te 
ver-helpen. Er zal steeds over-wogen m::ieten wcrde:: wat gcedkoper
is; onderhoud plegen of vervangen van een gebouw of een onderdeel 
daarvan. In de loop van de tijd 1-:an zich de wens voordoen on het. 
gebo .. u-., aan te passen aan nie-11•.oe te~nieken of ge.-.,ijzigde ge
bruikseisen <actualiseren van de geb~uikswaarde). 
Een ge:iouw kent ee'i economische-, een technische- en een functio
nele levensduur. De ecorcmische levensd.i.u.r ~JOrdt bepaald door het 
tijdstip waarop vervanging goedkoper wordt dan onderhoud, de 
tec'ïnische levensduur c:lcor het moment dat reparatie:: niet langer
z:nvol zijn en de functionele levensduur door de periode waarin 
de gebY-uii<seisen zodanig veranderd zijn dat hie:·aan niet meer
volcaan L-JOrdt. De technische- en functionele levensd..u..!r zijn 
medebeoale":d bij het vaststellen va!ï de economische levensciJ.L.?.r. 
Er wcrdt reçel!'!'latig gepleit voer het reeds in de O":b,ier;:::-fase op 
elkaar a~sterroen van de' 0 drie eigenschappen van gero-1w e": 
installaties. D::>or onbekendheid met het ver-o-tderingsgedrag van 
nieuwe materialen en proructen en de steeds sneller ver-ander-ende 
gebr-uikseiser. staan hier-bij br-uikbar-e ontwer-prnethoden rog in de 
kinde,·schoenen. Een actie-F onder-houdsbeheer- is een hulpmiddel om 
dcor plar.ning van. (de kosten van) onderhoud de technische
gebruikstechnische toestand van een ge!::x:luw en de daar-in aarwezige 
inst:l laties a-f te stemnen op c!e eco!"'!Ol'lische waar-de e,·van. 

Om eeri e-u.=ectief onder-ho-1dsbehee:· mogelijk te maken is het. nodig 
om bekend te zijn met de aan..-JeZ i ge gebouw- en i nstal l atieonderde
len, de wed,elijl<e- en ge..-.e!'15te toestand van die onder-delen, het 
benodigde onder-houdsregime en de kosten van onderhoudsi.-ierkzaamhe
de!ï. Een ever-zicht van de aanwezige onderdelen kan alleen 
verkregen 11\'C!'"den door het uitvoer-en van een uitgebreide inven
tarisatie. De werkelijke toestand van de onder-delen blijkt uit 
eer. grondige inspectie die met de inventarisatie gecombineerd kan 
tNOr-den. Bij wijzigingen aan gebouw of installaties moet de 
inventarisatielijst steeds gecorrigeerd worden. Een regelmatige 
inspectie blijft nodig. De, afhankelijk van de ge-"'E!nste toestand, 
benodiç;de or.der-hou.dsregimes zullen verzameld moeten worden bij 
(o.a.) ont"'-erpers, fabr-ikanten, lever-ancier-s en installateurs. 
Er bestaan inTOrmatiesyst~n die normgetallen geven voor vele 
scar-ten onde,·houd. Er is een uitgebreide kennis nodig an deze 
ncrmen o~ een specifieke situatie tee te spitsen. 

De kc:te': van onde,·hou.d zijn 
methode. Cot·rigerend onde~ho..Jd zal 
dan pre-✓entie-f ondé"-d"'(:lud omdat 
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stcr-ir.gsanalyse moet maken <en ever.t:..ieel gereedschap o-f onder
delen moet bijhalen) alvorens het or.der-houd uit te kunnen voeren. 
Ook kunnen stor-ingen aanzienlijke sea.Jndaire gevolgen hebben 
zoals het tijdelijk stil leggen van een (deel van een) proci.lc:tie
proces. Een e-Ffectie-F preventie~ onderhoud kan het energetisch 
rendenent er. de bedri j-fszekerheid van eer. installatie verhogen.en 
de levensd.J.Ur vergroten. Omdat preventie-F onderhoud planba&r is 
maakt dit een ~ic:iënter func:tioreren van een onderho.Ld&dienst 
en een inkrimping van onderdelenvocrraden mogelijk. Er bastaat 
ect:iter het gevaar dat deer teveel preventie-F onderhoud onnodig 
geld wordt uitgegeven waardoor men uiteindelijk toch ci.lu.rder uit 
ie. 

Met een deskundige onde!'"ho...1dsplar.ning over meerdere boe!-'.jaren is 
het mogelijk de exploitatiekosten van een gebo.J.W ac:tie-F te 
beïnvloeden. Ccrrei::ti~ en mutatie- onde~·houd zal nooit overbo
dig ~'Orden. De hiervoor vrij te maken gelden zullen gebaseerd 
zijn op tre!"'ld-natige onbliikkel inge!"'I in het verleden. Het benodigde 
preventieve onde.,.houd (er. daardoor oo~: het c:orrectieonde!'"houd) 
kan bijgesteld woi·den aan de hand van eer: analyse van optredende 
st:iri ngen. 

Ee:1 over-zicht var. alle or;de!'"deler: va?: eer: gebou.1-J met de daarin 
onde.,.gebrach.te installaties er: het vo::ir elk onderdeel be:0digde 
onderh.ow::srsgime vormt al s?:el ee1: omvangrijke hce,.1eelheid 
i~crmatie. Om deze in-fc!'"rnatie eenvc,Jdig te kunnen manipule!'"en 
bij het opstellen van een or.de.,.~oJdspla?:?:ing kan e.,. geb!'"uik 
g~aakt wcn::le?: van een geaut:::,mati seerd databasesysteerr.. Bi nne'7 
het get:>,·uikte systeem zulle" C::)devir.çen a:-r.geb!'"3Cht L--•on::!e:! die de 
onde!'"delen van het gebcx..1.,..i in g!'"□eper; cnde!'"brengt en die bijvoor
beeld aangeven om wat voor we,...kzaaf"heden het gaat, doe!'" wie ze 
uitgevoe!'"d moeten worden en uit welk budget ze betaald wor-den. 
De no!'"mkoster.ir.-Formatie is ook vaak op floppydisk verkrijgbaar. 

Het kar, zirvol zijr. ee!î c-nafhankel ijk advise..l.,. in te schakelen 
bij het ven:amelen en beoot·delen var de in het systeem ende!'" te 
br-enge!"". ir.fcr-matie. Hij beschfrt ave!'" kennis die bij een tech
nische dienst vaak ontbreekt en omdat hij niet aan een ~irma is 
gebonden kan hij objectief oordelen over de te gebruiken onder
houdskosten en -!'"egimes. De uitgave.., d::.e dit met zic:h rneebt·engt 
zullen gedekt moeten WC!'"den dcx:w de bespadngen die zijn inbreng 
(bijvoorbeeld bij de bestandsvulling, c:cnt.,.actvorming en deskun
dige controle op verrichte werl<zaamhe::len) opleve!'"t. Onderhoud is 
momenteel "in". Het aanbod var. die?:sten won:lt daar-dcc-r steeds 
gr-ote!'". Er moet voor get..iaakt 1•Jorder: dat men niet onnodig veel 
we!'"!-: uitbesteedt. 

Een onde!'"houdsprograrrma zal naast ce hie!'"boven genoemde gegevens
bestanden over- één o~ mee!'" van de volgende mogelijkheden beschik
ken (van Bee~); 

Organisatie 
destilleert 

p!'"eventief onder-ho•Jd. Het p!'"ogn!.!Tma 
van uit de database ove!'"zichten van 

uit te voe!'"en ~.e!'"~zaamheden, met gegevens over 
uitvoe!'"ende ir.stantie, planni1:g en kc-ste:1. 
Planning preventi~ ondet·houd. Met behulp van de 
genaakte ove!'"zic:hten WC!'"dt het onde,.,.hcud ge;:ilanned; 
chronologisch, pet· ui tvoe~·<:>nde ir.sta;itie Cvakg.,.cie
pen bin'1en een h,,,....,,...,;ccho di:mst of set·vicebed,·ij-



ven) en budgettair. 
Stodngsr-egistt·atie en -analyse. Alle stodngen 
w:l!""den aan het betr-eHe!ic:!e onderdeel toegs•,ezen en 
gedccumenteer·d. Aan de hand van deze gegevens 
kunnen tr-ends in stor-ingsgedrag geanalyseerd war-den 
waar-op het pr-eventie-f onderhoud bijgesteld kan 
worden. 
\l.le!""kopdrachten. Het progr-arrma levert per uit
voerende instantiewerkopdrachten voor de in een 
week uit te voeren opdrachten met gegeve!"IS over 
maruren, mater-iaalverbruik en budgetgegevens. 
Mater-iaalbeheer-. Bijhouden van voor-aad materialen, 
leve!""tijden, p!""ijzen, minimumvoorr-aden en geb!""uiks
~requentie.Samenstellen van bestellingen aan c:!e 
hand van de weekplanningen. 
Budgettering <preventie-f- en cor-rectief onc:!erhoJd). 
Systematisch verzamele!i en presenteren van alle 
begrote en ~-ierkelijke -financiële gegevens van 
gepleegd onderhoud (per ondevdeel, soort ondevhoud 
en -koste::). Maken van mee•· jarenraminger; voov
cnderhou.ds- en vervangingskosten. 

Om het gebn.:.ik af te sterrYnen cp het cpleiding::nivo van de mensen 
van een technische dienst is het aan te bevelen een nec!edanc!sta-
1 ig men.;.gest•JuYd pr-ograrnma te gebr-uiken. Indien men niet ovev- een 
eigen technische die:?st beschikt zijn ll'JS,.,.kopdr-achte!ï en mated
aalbeheev- uitev-aar"c! overbodig. Invoeving van or"ganisatie van 
onc!e,...houd met de hulp van de compwter· kan, zoals vaak bij 
autCY.!"lat:.!::erir.gspt·oces:en, een recrga?:isatie van de wi tvc-ev-enc::!e 
dienst noodzakelijk maken. 

Gebcuwbeheer-systemer, hebben soms de mogelijkheid een database
progr-arrma ten behoeve van onc!ev-ho....td!:planning als één van de 
i~o,.,-matieve taken in het systeem op te nemen <een zoge,;aarnd 
onc!erhoud!:m□du.(.11) o-f er- aan te kopoelen. Dit opent de mogelijk
heid orr. onder-hoJd dat a-f,,ankelijk is van het aantal dr-aaiuren o-f 
stav-t/stcps van de betr-~nde apparatuu!'" te verbeteren. !mne!""s 
het GB2 kar. de--gelijke gv-oothede,; mete:? e:1 doorgeven aa:1 het 
ondev!loudspvogv-aJ'!'!na. !:1dien het mcme:"t waa,...op onde!""hüud nooczake
lijk is nabij k~t ::al het pr-ogr-a:w.ia het noodzakelijke onder-~oud, 
met bijbehor-ende gegeve!ïs op:eme!ï in c:!e weekplanning en we!'"kop
dr-achte~ uitschrijven. Bij het e:?er-giebeheev- is reeds ge-szen op 
de mogelijkheid dat het GBS gecon!:tateev-de sto,.,-inge:? doov-geeft 
naar- ee!ï alarmprinte~-, de datace!ïtrale o-f een via een mode~ aan 
een elders opgestelde compute~. 1-iet is var.zelf:prekend dat 
dev-gelijke storingsmeldingen via het onc:!e.-houdsprogral!Y!la verwev-kt 
war-den. Na het ve--helpen hoeve,; allee:1 gegeven= over- de reparatie 
ingevoerd te ~.crden. De stodng is reed!: gedocumenteer-d c:bor het 
systeem. Diverse stcr-ingen zulle!ï niet door het GBS geconstateerd 
worden. Deze komen alleen aan het licht door een deskundige 
analyse van de door· het GBS ge,.,-eg i streerc!e bedri jfsgevens van 
de installaties, in!:pecties o-f het optrec!e!ï van onverwachte 
omstandigheden als gevolg van de storing. 
Koppeling van onde•·houdsprogr-a'1i'na' s er, ee:1 GES betr-eft ei.Is een 
i nteç;r at ie van b.iee losse ccnp.1te'.·systemen met onderl i nge 
raakvlakken. De noodzaak van ee:1 c:!e!:kur:dige inveritarisatie ten 
behc·eve var" de best:êa:1dsv'..!lling blij.Ct bestaan. ,• 
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Een O:'!der-:?oek or.der" lever-an:::ie1-s van gebo!....lWbeheer-systeme!""! ir. 
!:Edet'"lë!îd (oktober- 1987) gee~t aan dat sle:::hts vier van hen een 
or.der"h0Jdsmoo..1Ul lever-en. Eén daarvar. wer-kt onder het voer IBM 
Pc·s gebruikelijke MS DOS operating system. De overigen zijn 
geheel op de gebr-uikte appar-at:..u.tr toegespitst. Veel leveranciers 
ver-melden de mogelijkheid om door het GES ver-zamelde informatie 
te ven,Er-ken met el der-s door de gebr-uil-:er- te betrekken SO'ftw.are. 

4.3.3. Risicobeheer 

Risicobeheer houdt zich be:?ig met het opsporen, melden en 
eve!""!tueel bestrijden van ~actoren die het geba.J.w ~ de zich 
daar-bir.nen a-fspele:1de processen in gevaar kunnen brengen. 
Uite~aard valle:1 hieronder branddetectie en inbraakbeveiligir.g 
maar- ook toegangs:::ontrole en het opsporen van te hoge concentra
ties gevaarlijke storen in de lucht. Scrrvnige taken worden doo~ 
mensen verricht (portiers, nachtwakers). Veel taken van het 
risicobeheer ,,.,or-den ui tge'✓oer-d door- geautomati seer-de systemen die 
altijd par-aat zij!"'; en meldingen door-geven aan be.•Jakingsper-soneel 
c~ geheel zel-fstancig ingr-ijpen. De cor.trcle van de gasconcentra
ties in de lucht is sOO?s combineer-baar met een klimaatregeling, 
bijvoo~beeld uitlaatgasservneting bij par-keer-gar-ages ge:::ombinee~d 
met de ventilatie~egeling. Bij ir.dustr-iële processen zal dit soms 
gedaan v-,orden door- de pr-ocesbe.-iak ingsappar-at:..u.tr-. Ir. de meeste 
gevallen zijn er- geheel onafhankelijke syste-ne!î om de taken van 
het r-isicobeheer- ui~ te voeren. De veiligheidseisen die aa!""! de:?e 
systeme!""! ge:teld worden ma!-:e:1 het vaak o!î!!lCgelijk der-gelijl--e 
sys~~M geh.eel i!"' een G:S te ir.teg~eren. De in een GES opge:1C'nen 
s::--ft,-.ar-e moet vaak aar.gepast wor-de:1 voor- eer"' specifiek pr-oject. 
Met het t~nemen var"' de hoeveelheid geïntegr-eerde functies zal 
dit steeds comple~er- en du.s kostbaar-der- war-de!:. Eventuele foJten 
en pr-oble-nen die hievdoor- Or"'tstaan bij de softwar-e zijn in een 
!:Je,✓ei l igingssystee::: onge....ie!"'St. 
De be.-iak i ngssyste".'en kunnen wel vaak zode.ni g ui tgevcer-d v-.'Orden 
dat zij gekoppeld kunnen v-lOr-den aan de centr-ale c:omputer- van een 
GBS. Bij detectie van ee!"l gevaar- zal de installatie zel-'=star.dig 
reager-en. Eij br-and :?al automatisc~ de por-tie,...~ de brancweer
ge-.•Jaar-schul•!d wo,...den. Voor- de branbestr-ijdir.g is integ~-atie nodig 
met het GBS; Er- zal een melding naar- de ce!"ltr-ale van het GBS 
ver-zond-en wor-den. Deze kan dan ander-e aa!'"'geslcten systemen met 
g~ote prioriteit zodanig aanstur-en dat deze blusinstallaties 
activer-en e:1 (bijvoorbeeld) kleppen in luchtkanalen er. brand
deJr-en sluiten. Dit is du.s iets ar"'der-s dan een volledig geïnte
gr-eer-d systeem waar-bij de br-andmelder- ir. een r.etwer-k gekoppeld is 
met de onder-stations van het GES en daar zel-'=standig mee kan 
c□mmJn i eer-en. 

!<".eppe 1 i ng van be..-J=.k i r.gssysteme!'"l aan een GES gee-ft een aantal 
e~tr-a mogelijkheder door- de mogelijkheid van onder-linge c:::c:mruni
catie. Zo kan een toegangscontr-olesysteem (bijvocr-beeld met 
pincodes ~ gecodee~de magnetische pasjes) gegeve!'15 aan de 
datacentrale van het GBS door-seinen waar-mee een automatische 
aa:11.•.ie:igheids- en we•-ktijdenreg1str-at1e uitgevoe,...d kar. i,..orden. 
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4.2.4. Verdere mogelijkheden van qebouwbeheersystenen 

In het voorgaande is er vanuit gegaan dat het gebcuwbeheersysteem 
wordt gebruikt bij installaties voor onder andere koeli_ng, 
verwarming, ventilatie, luchtbehandeling en wanTI• ... atervoorziening. 
Bij de optimaliseringsfuncties is al even ge.,.,,ezen op de mogelijk
heid cm verlichting en zonwering op het systeem aan te sluiten. 
Bij gebo..i.wen voer de gezondhei d:zorg en bedr-i jven ICJl""dt de 
verlichting vaak niet aan het systeem gekoppeld. Een reden 
hiervoor kan zijn dat gebruikers van het gebouw zich niet op hun 
gemak voelen als ZlJ geen invloed kunnen, uitoefenen op de 
ved ic:hting van hun wei·kruimte. Voor de zonwering geldt dit vaak 
in nog sterkere mate. Met het au~atisch schakelen van deze 
appa.,.atuur is vaak een aa:Yne!'"i-:el i jl<e besparing op de benodigde 
koelcapaciteit (dJs op de ir.vesterings- en exploitatiekosten van 
de koelmachines) te realise!'"en.Bij boven:taande gebo..i.wen geldt 
als regel dat degene die als laat:te een ruimte verlaat de 
verlichting uitschakelt. Bij openbare gebo..!L'll8n, theaters bijvoor
beeld, wordt de verlichting 1-.iel op het :y:tee!!l aange:loten omdat 
daar ee!î de!'"gel i jke regel niet wev-l~t. 
Naa:t de tot nu tee behandelde in:tallatie: kan ook de volgende 
apparatcJUr worde!î aangesloten: 
-li-ftinstallaties. !.v.m. veiliçheidse::.:en ='Jlle:1 deze mee:tal 

ee0: eiger: onde~-=tation moete:1 hebbe:1. 
-rel trappen 
-hydr~rinstal la.ties 
-pev-sluchtsyst~n t.b.v. electrcpneumati:c""le regeling. 
-pev-slucht:y:temer: voc..- bedrijfsproce:sen (bijvoorbeeld ga..-age':) 
-v~-ies- en koelcellen 
-avercs 
-cvev-ige apparatuur- uit het bedrij-Fspn~ces 
Kortom: bijna alle:. De belangrijkste beperkende Tactore:1 zullen 
zijr,: de l-:oste:1, installatie- en veiligheic!:voorsc:hri-ften en de 
acceptatie. Het gebouwbehee~sy:teern kan zorg c!r-agen voor de 
re;;;eling en sturing van de apparatu~r- c-f zich beper-ken tot het 
verzamelen van in-fcv-matie. Uiteraar-d is het mogelijk om appara
tuur- uit het bedYij~sproces te bet~ekken bij de optimalisering 
van de er,ev-giekosten er. planning van onder-hoJd. 

35 



4.4 Toekomstige ontwikkelingen 

De ir. een GBS opge~n regeltechnieY. beperkt zich vaa~ tot de 
bewaking van een docr het hele gebouw geldende gY-ootheden zoals 
luchtuitblaasternpey-atuuY- van een LBK en tempeY-atuuY- en transport 
var. water in C.V.-systemen. DooY- de steeds hogeY-e eisen die pan 
het klimaat gesteld \o\Clrden (hogeY-e conforteisen, gevoelige 
procilctieprocessen> zal er steeds meer vY-aag zijn naar indivicli
ele, locale naregel ingen zoals bijvoorbeeld thennostaatge,, egel de 
bediening var. radiatoren. Er bestaat de ve~achting dat in de 
toekomst dergelijke individ.i.ele naregelingen aan het GBS gekop
peld zullen ~Y-den (lit.9). De gebruiker van een ruimte stelt op 
een regelknc:,p de ge.-.ienste ternpe!'"atuur in, de regelaar meldt deze 
aan eer. onder-station van het GES. In de ruimte bevindt zich een 
sensor die de 1-ie~·kel i jke temperatuur aan het onderstation 
doorgee~t. De computer kan met deze twee waar-den bepalen in 
hoeverre de radiatol'"kraan bijgesteld rroet worden. Bij nacht
bedY-ij~ kan de computeY- de ingestelde waarden op de regelknoppen 
ver-waaY-1 azen. 
Eij aanwezigheid var. narege11ngen op stand-alone basis kar. het 
mogelijk zijn dat de klimaatinstallaties niet optimaal functio
ne~·en, bijvoor-beeld or.nodig energieverbruik doordat in een r-uimte 
éé:: i nductie-u:1i t koelt ter-wij 1 een ande~e ven,•Jarmt ~ een 
sle:::~te 1-1armteverdeling tijdens nachtbedrij-f dom·dat het per-so
neel bij het verlate:1 van het geboJw de radiatorkropper. in 
alle~·lei ve.,.sc•üllende star.den laten staan.Bij het voaY-beeld van 
de t,-Jee inductie-units zal de compute-- beide units uitschaY-elen. 
Met be':~lp van de Ca!'tputer probeert rne:1 dan de gebreke:1 ir. het 
i r.sta 11 atiecnb,ie.,..p te c~pe:ise.,.en. 
Eer; .flink e!':ergieve.,..bruik i.-JOrdt venxirzaakt c!co.,.. verlichting en 
ven"'a~-mirg va!': ruirnte.--, die niet gebruikt worder;. Men probeert 
hier reeds op te besparen door het gebY-uik van klokgestuurde 
schakelinge::, al o~ niet in een GES opgenomen. In de toekomst 
verwacht men hic:..- ve,·bete,·inge'l te bereiken door- sensoren die 
aangever--, cl e!"" pevsor,e:1 in een ruimte aan,,,,,ezig zijn. Indien de 
ser.so,· de aani.,iezigl-ieid van personen registreer-t kan de c:omputer 
de ve!""lichting en de individuele na!'"egeling van de verwarming 
insc~a~:ele:1. Eer; eenvcudiger uitvoering gaat uit var, een knop 
naast de deJr die bij het betreden va~ eer. ruimte wo.,..dt inged~ukt 
en ncgmaale t:i~ het ver-laten van de r-uimte als teken dat de 
ruimte ~-ee~ o~bezet is. 
Een nadeel van individuele naregelingen en aan•.ezigheidsdetec
tore:: is de ext,·a benodigde bedrading in bijvoor-besld e:::heidings
wa.ncen er. plafcr.ds. Behalve de investeringskoste'l zullen ook de 
koste': veer or.derhOJ.d aan het GBS en eventueel mutatieonde,·houd 
hieY-door verhoogd viorden. De bestaande stand-alore regelaars zijn 
inniddels zoda:1ig onboJikkeld dat het twij-felachtig is o-F een 
koppeling van individuele nar-egelir.gen aan een centraal systeem 
wel zinvol is. 
Een andere ontwikkeling die gaande is ie het ontstaan van 
interactieve gebo...1\-:e'i. Met de groei van de infor-matieve taken ten 
bel-ioeve van -facilities ma:1agement zal vake!'" de vraag opc:Ldken of 
de gegeve:is die hierbij gebruikt ~orde:1 uitgewisseld kunnen 
1NOr-den met ar.dere administratieve ir.-Ccnnatiesysternen. Ui te!'"a"ard 
is dit (mits de scltioJare dit toelaat) mogelijk doot· uitwisselen 
van floppy-disks c~ magneett:ander.. Indien de administratieve 
syste'nen Ct-.ia::n-bi j steeds vaker geb•·ui k wor-dt ge-naakt va,, ê~;:u
ter-net::1er-ken) via een net~-erk wcrder. geY-□ppeld aan he:. GBS is 
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spr-al,,:e van een interactief geba...!1•J. Er war-dt dar. éé!î net1-.ierk 
(bacvbo:ie C0!'1Yr.'Jnications netwcr-k) aangelegc waar- alle cornputer-ap
par-atuur op aangeslote!î wcrdt. Voorwaarde is dat de gebrujkte 
apparatuur- ver-gelijkbar-e methoden van c:latacoornJnicatie toepassen. 
Het kan daarom ee!ï voor-deel zijn als de datace?ïtr-ale van ee!î GBS 
opereert onder in de ac:tninistratieve aut!:l(Tlatisering gebruikelijke 
standöar-ds. 
Een andere koppeling van gegevensbestanden wordt verwacht ap het 
gebied van de '.'Ullir.g van de bestanden van onderho..1dspr-ogranma's. 
Bij de voorbereidinge!ï van beu~..-- en renovatieprojecten wordt 
steeds vaker gebruik gemaakt van CAD-systemen. Hierbij wordt 
get:r-uik gemaavt var. bestanden waad!î gegevens zitten over- de in 
het project toe te passen materiale!ï en producten. In de toekonst 
moet het mogelijk warden dat bij het uitwerken van zo'n project 
het CA!::-systee~ automatisch de vulling van het onder-houc:!sbestand 
van het ge!:::-Cll.J.lr, samenstelt (van Beek). Een eerste vereiste daar-bij 
is dat een gestandardiseerde coc-er-ir.g wor-dt ingevoerd waarmee 
onderhouds1-.ierk=aa.'Tlhede!ï beschrever, kunnen 11110r-den. Gezien de 
toel-:cr.istige vervaging van de eu.r-opese gre!ïZe!ï zal een dergelijke 
code~ir.g internatior.aal geacceptee~d moeten zijr.. 
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4.5 Er-var-ingen 

Ondev-zoeke!î !îaar gebeo...1.wbeheen:y:t2"!'le!î z 1 .J n vaak gericht op de te 
behale!î ener-giebespar-ingen. E::ergiebedri jven :zijn daarin geïnter-
e5seerd omdat het resultaat van invloed kan :zijn o;::i de in de 
toekom:t benodigde capaciteit. • 
Uit het onderzoek van Broers & Partner: op verzoek van de Nllan bv 
komen de volgende zaken naar voren: 

Voor-naam:te toepassingsgebieden ZlJn nieu1,o1bouwprojec:ten 
van ziekenhuizen, grote kantoren, winkelcentra, gecon
di tioneer-de bedri Jfsgebo...1.wen, laboratoria en computer
centra. 
Bij nieJwbcuwprojecten groter dan 15.000 m2 wordt instal
latie van een GBS als va:1:zel·Fsprekend beschouwd. 
De leve~-anciev- 1TOet i:1 de vcorbereidings-fase veel werk 
verrichten wegens gebrek aan kerinis van opdrachtgever-, 
installateJr en adviseur. 
Dit ke!înisgebrek leidt tot niet optimaal gebruik van 
geplaatste systenen. 
Dit gaat veranderen dccrdat grote adviesbureaus en 
irstallatiebedrijven zich gaan toelegge!î op de speci-fica
tie ,,-esp. insta! latie van gebo..11,oibeheer-systernen. 
9elangvijke hindernisse!î bij optirnaal · gebn.i.H: zijn het 
cpleidings!îiveau van het T.O.perscneel en een (te) gevinge 
~vang va!î de T.D.sta.t:, 
Pers=:ieelsbesparing en ver-beter:ng van het onderl-:oud 
vo•-men de belangr-ijkste aanleidingen tot aa!îscha.t:. 
Er;er-giebehee..- komt op de t~oeede plaats. 
De technisc'"'e die:ist is mee:::tE.l ste1-k betrokken bij de 
beslui t-.,onning ornb-e:1t aanscha.i:. Acvise..!r- en leverancier 
minder, de installate...1.r geheel niet 

Dn de probl~!î met de bediening en intev-pretatie van in-formatie 
te omzeile:i is sCY.ns het idee ge:::ippev-d ee'7 rna!îagerne:ite:-:pertsystee::i 
te o'7tll')iY-kelen cat deze taken ver-r-egaand veree:ivoudigt. Toch 
lijkt (a.t:gezie!7 van de prC'blene'7 die o:itwikkeling va!7 een 
der-gelijk systee!"'l opv-oept) het aarste~len of opleide!7 van bekwaam 
perSC'r"!!:!el eer- bete~-e oplossinç;. Als de compc.!te..,.. het pev-sor-ieel 
gaat vev-tel len wat te doe:i er, hoe te ha:idelen 1 ijkt de computev
rne:1se!î te ver-vange:i e!7 zal de acceptatie var1 het systeem verJ:1in
der-en (He•·fst). 

Met als doel de technische en ekoncmische belange:1 van bed,,-ijven 
e:i instellinge~ te behavtige:i op het gebied van aa!7scha-f, gebruik 
e!7 or.derho...1.d van gebQuwbeheer-systernen is in rovember 1986, op 
initiatie-f van de Neder-la"'1dse D.r.roep Stichting (!\OS) en de 
Vev"e,.,iging Krachtwerktuigen (W.Wl, de stuu,,-g,,-oep gebouwenbehee,,-
systemen <Stugesl opgericht. Er z1Jn dr-ie werkgroepen in het 
leven geroepen: C:ir1tracten, Programma van eisen en energiebeheer. 
Al leen de eer-ste 11',.ie..,..kgr-oep heeft ,,-eeds een (voorlopig> rappo,,-t 
ge;:ir-ese,,teev-d. Secr-etariaat St\.1ges: fr. H.E. Kok, postbus 165, 
3800 AD Amers-focrt, tel. 033-602454. 
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4.6 De -financiële aspecten van een GBS 

Een besluit tot aanschaf van een GBS zal -financieel verant.wqord 
dienen te zijn. Cr-iter-ia ZlJn de berodigde investering en de 
terugverdientijd. Het kostenplaatje zal eennalige kosten en 
jaarlijkse kosten en besparingen vertonen. 

Eerrnalige koster. worden vero::::Jrzaa\.:t door~ 
Aanscha-f hard-Jare en software 
Installatie 
Inregelen 
Opleiding van bedierend personeel 
Inventarisatie t.b.v. O!"lderho.J.dsmoduul 

Jaarlijks terugkerende kosten "'--Crden veroorzaakt door: 
Onder-ha.id van het systeem. 
Bediening en be~king op afstand door een gespecialiseerd 
bedrij-f. 

Jaarlijkse be:paringe!ï zijn mogelijk op: 
EreY-giever-bY-uik 
Behee..-skosten gebouw en installaties 
OnderhoJd gebo...l\•J en installaties 
Perso?"19el 

De ee:!1:alige koste,., van een c~rveritioneel r-egelsystee.'!1 zijn bij 
be,,ader i ng evenY-e:::i g met de C!::var:g van de aanges l eten i r.sta 11 a
ties. Ei j vol led:g gedistr-ibuee•-::e DDC systenen met datacentrale 
is dit niet het geval. Ongeacht de omvang van de installaties is 
een centrale computer en minstens één intelligent onderstation 
ve .... eist. De kosten hiervan zijn a-fhankelijk van de uitvoedng var. 
de cent!'"ale; alleen een modem voor bediening op afstand, een 
alarmpY-inte..- e!ï ee'7 bedieningste..-minal of ook kle.J.renbeeldpresen
tatie, uitgebreide meetwaar-dem·eç;istratie in een centraal 
ge!ieugen, e~tra soft.-.1ar-e en een t,.._,eede printer- ten behoeve van 
in-for-matieve taken. 
Bij toename van het aant3l aangesloten meet- en bedieningspunten 
(datapunten) zul!en de kosten minde" stijgen dar bij corive'7tio-
~le systenen aar.gezien het aar.tal benodigde componenten betrek
kelijk gering is t.a.v. conventionele r-egelaars. 
In het onde~·-zoek van Broers wcn:!t de volgende berekening (gemid
delde waarden) gehanteerd: 

I= fBO.OCD • H,8tf450 

I = i nvested ng 
H= vloeroppervlak gebouw 
B= aantal datapunten per m2 (0.015-0.059, gemiddeld 0.036> 

Votw een gebo..1w van 30. 000m2 met B=O. 015 leve ..... t dit een investe
d ngsbedr-ag op van :F282.500. Van Beek vermeldt vocw een dergelijk 
GBS een investering van f140.000, en aanvullende kosten vcx::ir ·een 
onderh0Jdsm!:d..1ul van !89.000. Er bestaan d.ls aanmerkelijke 
ver-schillen tussen de gebr-uikte schattingen. Uit de artikelen, 
die een sa::e!""vatting var-, onder:::oeksr-esultaten geven, v&lt de 
opbc:.M van de vermelde bec:--~ç;en niet op te maken. 
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De jaarlijkse directe kosten voor" onde,.,-hoJd van electrische 
installaties bedragen ±1% van de investeYingskostenkosten en de 
indirecte kosten (c.a. technische dienst en administratie) vergen 
nogmaals een dergelijke financiële inspanning. •Het onder"hou.d aan 
een GBS zal, gezien de aard var. de gebYuikte techniel.-:, van een 
veYgelijkbare grccttecYde zijn. 
Voor de kosten var bedier.ir.g er. be.-iaking op afstand r.oent van 
8ee-: be:!Yage:1 die neerkomen op ± !100 per" datapcJr.t. 

EnergiebespaYingen tot 15~~ van het totale verbruik zijn mogelijk. 
Deze z i jr. vaak zonde~- compleet G3S oei.: te bereiken deer- toepa!:=
si ng van veYbeteYde Yegelaars. 
Een GBS kan bespar-ingen opleve,.,-en op de beheerskosten van een 
gebouw. Var. Beek har.teert 5"/4 als gemiddelde. 
Bespa,.,-ingen op onderhou.dskoster. Z!Jn mogelijk met en zonder 
gebruikmaking van een O':der"houdsmoduul. Zonder onder·hoJdsmoo...:ul 
is er" spYake van besparingen door een beter"e cont,.,-ole op- en 
inzicht ir. het fu.nctiore,.,-en van installaties en het snelle,.,
signaleYen van sto,.,-inger.. Hierdoor kan alerter gereageeYd worden 
op de werkelijke toestand en wordt slijtage door slecht fu.nctio
!'"!er"ende ondeYdelen bepev-kt. Var; Beel.-: hanteert in zijn rekenvocr-
beelc!en bed,.,-agen die neerkomen op 6 tot 11% van de onc!eYhoudskc
sten. Met een ondeYhoudsmoduu.l ZlJn extra bespaYingen mogelijk 
door een veYbeteYde planning en uitvoering van het preventieve 
onder-houd. Van Beek vermeldt bedr-agen (oplopend met de gebou.ll'r
grootte) van 1,5 tet 3 maal de besparingen zonder het moci.!ul. Dit 
resulteert in een tctale besparing op het onder"hO\.Jd van 15 à 25"/4 
De toepassing van uitgebreide onderhoudsplanningen en het 
gebruik van gebouwbeheersystemen daarbij verkeert rog in een 
begin~ase. De getallen kunnen daar-door wellicht pe~ geval sterke 
a+wijkingen vertonen. 
Door de centrale be-iaking en bediening zijn besparingen op 
pe~soneel vaak mogelijk. 
Een aantal kosten en besparingen door de informatieve taken van 
een GBS is sorr.s moeilijk te quar.tiflceren aangezien er rrogelijk
hede~ ontstaan die zich zonder GES niet voordeden. 
De investeringskosten van een GBS bestaa!'1 o..1s uit een basisbed~·ag 
en een ongeveei· 1:neair- met de omvang toenemend aanvGllend 
bedrag. 
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C~ jaarlijkse kosten en besparingen zijn min o-f meer evenredig 
met de gebouwgrootte. 
De terugverdientijd zal daarcm a~ns.';len naarmate het te autc-máti
seren gebouw (en OJS ook het GBS> groter er. complexer wcrdt. · 
Het Energie Stuc!ie Centrum vinc!t vcor een gebouw van 30.0(X)m2 (:t 
10.0C'Om2 l met een GBS voor regeling van ventilatie en verwannüig 
een terugverdientijd van 7 jaar (investering :f-'40.000). Volgens 
het Electie Power Research Institute is voor een dergelijk een
voJdig systeem bij gebouwen groter c!an 59.000 ft2 <±5.500m!) een 
terugverdientijd van 2 jaar realiseerbaar (investering: S20.000) 
Gezien de lagere energiepr1Jzen in de \IS lijkt dit een merk
waardig verschil. De verklaring is gelegen in het -feit dat in de 
v'S, mede van,,iege de lage energieprijzen, minder aandacht aan 
ene~gieverbruik van installaties is besteed zodat grotere 
bespadngen mogelijk zijr.. Dit betekent dat de positieve berich
ten over gebouwbeheersysteme'i uit de \IS niet onbeperkt opgaan 
voor de europesche situatie en dat het cij~ermateriaal niet 
vergelijkbaar is. HJiberts noemt ga'igbare terugverdientijden van 
1 tet 5 jaar. Uit de reke.-,voorbeelde'i van va.-, Eeek volgen eenvou
dige terugver-d1entijden (dus zonder verrekening van rentelasten 
ever de investe .... ingl van 6,5 (8.000m~l tot 2,3 jaar <30.00Jrn2) 
z□nder C!:derho..!dsmoduul er. 3,9 tot 1,4 jaar met onder-houdsmoduul. 
De aar.scha~ van een onderhoJdsmocuul ZOJ rus de terugverdientijd 
van het GBS verkorten. De indruk cr;tstaat dat bij kleine gebouwen 
dcor toepassing van losstaande verbeterde regelaars er. een 
onc-ei-hDJds:Jehee!'"pn:::g~·a'T!:T,a op een geware PC bspar-i ngen bereikt 
kunnen w!:lrden die de bespar-ir.gen met een GES benader-en ter-,-Ji jl de 
invester·ings\.:osten da.3.rbij ac':ter blijven <let op! ook hie~- is 
ee,; i,;ver.t.;wisatie vaar het cnderhoL.,dspn:igr-amma nodig). 

Wanneer is ee:1 G2S nu een eco!'"lOrnisch alter-natief voor- ande!'"e 
te:::::hniev.e:1 ? Ge::ien bovenstaande onzeke!'"heden in kosten en 
bespa~·ingen is he~ moeilijk hievvoor algemeen geldende richtlij
nen te geven. Or:der-staar.de g~·afie'·; g~t de mening van var: Beek 
wee!'". Er is geer. schaalve!'"delir.g la'ïgs de ver-ticale as (datapu.n
ten per m~ ?l en er- ~.ordt niet venneld welk crite!'"ium wordt 
ge!:wuiL:t <ter-ugverdienti jd van bijv. 3 jaar ?> Voor geba.J.v...en 
kleine!'" dan 10.000 m2 geeft de (tr-er.drnatige) grafiek geen direct 
antwoord. Er- zal per geval gekeken moeten WO!'"den o-f toepassing 
van eer. GBS financieel ve!'"anboJOOrd is . 

... 
. !! .... 
2 
~ ... 
.E 

ooom2 
- vloeroppervlak gebouw-

~P.ass ing~ebied r~el systemen. 
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4.7 Toepassing GBS in het gebo..lwontwerp van hoofdstuk 3 

Het ont1,'0"pe:1 gebc:...tw hee~t een vloeY-OD□ervlak van ± 9000 m2. 
Het bevindt zich dus in het linl-:ergebied van de graflek op de 
vorige pagir.a. Een studie zal moete:1 uitwijzen~ de toepassing 
van een GBS economisch aantrekkelijk is. 

Taken die door het GBS uitgevoerd kunnen worden ZlJn: 
Regeling van de (dY-ie) luchtbehandelingskasten, inclusie-f: 
optimalisering (vrije koeling, nachtbedrij~). 
Bedienen van de buitenzonwering. 
Sc~akelen van de a~zuiging op toiletten en wasruimten. 
Regeling van de koelmachine en bijbehorende verdeelinriè:ting. 
Regeling van de ketel en pompen voor ruimteverwarming. 
Regeling van drinkwaterverwarming (optimale start/step). 
Sto.-ingsmelding e:1 aY-è:ivering t.b.v. bovenstaande instal-
, +· .a-1es. 

Daarnaast is het mogelijk de persluchtvoorziening voor drukked j 
en bindev-ij op het systeer, aar. te sluiten en voor deze voorzie
ning (en ande.,.e, bijvoorbeeld het hydro-Foor> de stcwingsmeldi!"1gen 
via het systeem te laten verlopen. 

Om de tcepe.ssing van ee:: cnderh01..J.d:rrcd..J.ul op Z!Jn bn..tikbaarheid 
te kunnen toetsen zal bekend moeten zijn hoe het onderhoud gecr
ga,,iseev-d zal 1tJCY-den. Het al dan niet opnemen van be,.,ei l igir.gs
T'Jncties zal steY-k a-P-,angen var het belang dat de directie hier 
aan he::':t. 

Gaan i-ie uit v=1n een systee:n zonder onderhow.dsmcduwl met 0. 025 
datapunten peY- m:Î dar; vinden ll'Je volge?:S Broers een investering 
var 80.000 • 9.000*0.025*450 = 181.250 gulden. Van Beek roe:nt 
bedrage:-, van !75.COO (8.000m2, B=0.026> en !95.000 (13.000m2, 
8=0. 020 l voer gebcw1•.oen va,n ee:1ze 1-Fde gvoct tecrde. Eer. betro..;.wbaar 
getal 1-Y.Jr-dt allee:: gevi:,nden dc=-r, met ee:1 nacJ.Wke...!rige omschrij
ving van de ~€nsen, o-ffertes aan te vragen bij leveranciers van 
syste.nen. 
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4.8 Resumé 

Een geautomatiseerd ge!::Jouw is een gebo..1.w waarbij de regelingen 
van aanwezige installaties zijn opgenomen in een gebouwbeheer
sysL=e:-n (GBS) met een centraal bedieningspunt. De toepassingen 
var. een GBS richten zich op drie gebieden. • 
1. Energiebeheer: Moder-ne gebo.J.wbeheersystemen maken gebruik van 
Oir-eet Digital Control techniek (zie bijlage F> met intelligente 
onderstatio!"!S voor uitvoering van autonome regeltechnisi:he taken 
voor- bestur-ing van locale regelkringen met behoud van comfort en 
besparing van energie en een datacentrale voor- de informatieve 
taken. Hiermee z1Jn energiebesparingen tot 15"/. rrogelijk. Deze 
kunnen vaak ook op andere wijze bereikt worden, bijvoorbeeld door 
zelflerende regelingen. 
2. Technisch beheer: Facilities ma'îè!.gement is een rroderne vorm 
van gebo..1.wbeheer die actief probeert de exploitatiekosten van een 
gebouw te beperken. Een GBS kar. hierbij van die!"!St zijn door de 
registratie van storingen en meetgegevens en het opremen van 
programmatuur voor onderhoudsplanning. Dergelijke progr-arrmatULtr 
is ook b~uikbaar zonder GES. 
3. Risicobeheev: Systemen voor r-isiccbeheer kunnen meestal aan 
een GBS gekoppeld worden. Vol ledige integ~-atie is om vei ligheids
r-edenen veelal orgewer.st. Koppeling opent .de mogelijkheid ook 
deze systemen via de data.centrale te bedienen en gegevens te 
gebruiken ten behoeve van het management. 
Met behulp van modems is het r.ogelijk dat een GES via het 
tele-fconnet met ancere computers CO!M1Uniceert. Dit opent de 
rrogelijkheden voor automatische ala~mmelding naar cnderhouds- o+ 
be:--aki!îgsbedrijver en bediening en be"'aking op a-fstand door 
gespecialiseevde bedrijver.. 

Voor-delen va!î een GBS zijn: 
-ce:1trale in-For-matieverzameling en bediening 
-besparingen op er.evgie en onderhOL!.d 

Nadele:1 zijn: 
-hoge i !îvester i nçst:osten 
-problene:1 met prcg~a!'!Y!'la~ing 
-vaak o:ivcld::,e'îde opleiding var gebruikers 



5. Nabeschouwing 

Een verslag wordt ge•io~nlijk besloten met een stukje proza Ónder 
de titel "Conclusie:. Dit veronderstelt dat in de betre-ffende 
tel<st enkele conclusies worden verbonden aan de werkzaamheden 
zoals in het ve~-slag beschreven. De ac:hter-1 iggende gedachte- is 
dat het verslag de tijdens het project gevolgde Nerkwijze 
bescl-iriJft zodat geLr-ietst kan worden ~ de gevonden resultaten, 
de conclusies, voldoende onderboui-.1d zijn. De conclusies zijn dan 
de -feiten waar der-den, bijvoorbeeld een bedriJf ~ vakgebied, en 
uiteindelijk de gehele maatschappij, op kunren voortbouwen. 
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt heb ik tijdens mijn 
a-fstudeer-perioc!e diver-se dingen gedaan. Ik heb daarbij mijn 
kennis van de gebouwde omgeving <vooral op het gebied van 
installaties> verd jkt en kan daa!"' in de toekomst op voortbouwen. 
Echte!" resultaten <c~nclusies) in de betekenis als hierboven 
ge!:oend zijn niet be!"'eikt, e~- is hoofdzakelijk bestaande kennis 
toegevoegd aan m1Jn persoonlijk bezit. Vandaar de a-fwijkende 
titel beven dit a½luitende vevhaaltje. 

In de inleiding wordt gesteld dat de gewe!ïSte brede oriëntatie 
binnen het pr-oject bereikt is. Inderdaad is een aantal variërende 
onderi,Jerpen aa,., de or-de geko~en. Het prcbleenveld waar-binnen het 
project zich af moest spelen was het geïntegr-eerd ontwer-pen. Doel 
var de brede oriëntatie was dan ook het integreY-en van een aantal 
ven:c:-ii l le:1de aspec'ten in éé'7 c,,b·.ieY-p om eY-varing op te doen met 
ee:: onti, .. ieY-ppn:,c:es waar i r: al i:: ee:: VY-oeg stadium rekeni r.g woY-dt 
gehc-.Jde!: met deze aspea:ten e'7 hu,, invloed op het ont\NE!rp. 

In hocfdst...lk 2 wordt in -feite get~-acht een ove.,..zicht te krijgen 
van aspecten die i:1 een or.ti,.erp messpelen. Er INOrdt gebruik 
genaakt van niet direct bouwkundige methoden om een overzicht te 
krijgen van ~actoren die in een ontweY-p ge:'7tegr-eerd moeten 
wcrde:1. Bij de keuze van een drukkerij als onden11er-p voor het 
project speelde de veY-wachte aanwe=igheid van een aantal ~actor-en 
zoals een interessant bedriJfspr-oces, sterke klimaateisen 
op~elegd door het prod..ictieproces, grote vloerbelastingen en 
trillingen een rol. Het bedrij-fsproc:es in de gva~isc:he ind..istrie 
bleek inderdaad inteY-essant, met name de manier L-iaarop via 
ge:v:::ceeY-de computer-systeme:1 1 i tho' s geprod"tceeY-d wot-de:1 is 
i:1drukwekkend. De klimaateisen die gesteld worden zijn indeY-daad 
Z\-;aarder dan bijvoorbeeld in een constructie.,-.oerkplaats maa!'"" niet 
oncvevkomelijl-:. De zware vl0erbelastinger. zijn niet overdreven 
zwaar, ze zij:1 op de begane grond samengebracht op een direct op 
de or.dergrond gestorte betonvloer en verdeY- is er geen aandacht 
aar. besteed. De tdllingsproblE!'J":atiek bleek a.fwezig, de fijn
gevoelige computerapparatuur staat opgesteld op dempers evenals 
de aani,..ezige trillingpY-oducerende druk- en a+werkapparatuur. De 
trillingproductie wordt pas problematisch bij het toepassen van 
grotere rotatiepe!'""sen, iets waa!'"" Eindhoven DY-uk voorlopig van 
afziet. Kortom, de problemen blel-:en kleirer te zijn dan verwacht. 

In hoe:fdstuk 3, het ont~ierpen, zou dan de integratie plaats 
moeten vinden. Het gemaakte onb.ieY-p komt, afgezien van · de 

" centY-ale as voor transport en leidingvedoop, in grote lijnen 
oveY-een met bedr-i j•sgebouv..ien die reeds op elk Nederlands indu.s
trie~e.,..rei.., zijn te v::.::de!:. Dit is niet zo ver-~ionderlijk.,.Er is 
·.-oo•·al aar.jacht besteed aan het te huisvesten bec!d jfspr-cc:es, de 
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kl imaatir.stal lat ie en de constructie. Echte,· van een ntegratie 
var ceze factoren tijdens het ontwerpen is nauweli ks sprake 
gev-.eest. E~ is uitgaande van het bedrijfsproces een onti,.oerp 
gemaakt waarin uiteraard rekening is gehouden met de constructie 
(cven~paningen, kolomplaatsing) en enige ideeën over de aan te 
brengen installaties opgeromen ZlJn. Vervolgens zijn deze 
Tactcren CX>Or berekeningen nauwkeu.riger uitgewerkt en is het 
ontwerp op enkele punten aangepast. Dit komt overeen eet de 
werk1•Ji jze die ge.,...'C'Clnl ijk wordt toegepast bij bedri jfsgel::n.aen met 
een niet al te grote complexiteit. 
Bij een vol ledig geïntegrerd ontwer-pproces ,zo.;. reeds in eer, 
eer-der- stadium een schatting van beriodigde luchthoeveelheden en 
koel- e!: verwarmingsvermoge!:s genaakt ZlJn zodat de benodigde 
kanalen en technische r-uimten al tijdens het ontwerpen meegercmen 
kunner worden. Aan het begin van mijn project was ik niet op de 
hoogte van de eenvoud van de computerprogram-natuur voor het maken 
van de~gelijke schattingen en heb ik dan ook geen schatting 
gemaakt. Ook de constructie is nog tamelijk willekeurig gekozen, 
eer: betere bez i n1:i r.g in eer, vr-oeg stadium had de be!'"lOdigde 
or:derstecJr,ir.ge'7 van de vloer-en in de uitvoerings-'=ase kur.1:er. 
voo•·k~n. 
In ho=fdstuk 4 wcrdt een klein stukje literatuurstudie weer
ge;;;eve:1. De invloed van het be:chci .. Mde onden•.ievp, gebouwbeheer
systeme,...,, op het bouv-ikun(:iç; or.b..erp bl i jl-'.t zeer ge~ing. Het rut 
va:-, de,·gelijke apparatuur bestaat voor,1amalijk in de uitvoednç; 
va'.î managementtake:1 er, er-,e•·giebespav-inge!7 er, zal bij de fir.an
ciële beschouwing van bcw.1•1p:ar:re:1 v-.iel tot uitir.g kome,,. 

E.,. kan é...!s ges"':.el,:1 v-J□ !""der (:a"':. c-e brec-e crièr:tatie in het prcjec::t 
bev-ei kt is maa!· dat eer: ui tget::r·ei de i rtegratie niet tot stand is 
ge::rac'lt. Door de ke..J.ze voer· de br-eedte va!7 het project is de 
diepç;a1:g slechts beperkt. t.,.Ji l dit ru zeggen dat het proje::t niet 
aan haa,· doel beantwoord heeft ? 
Ik der;k het niet. De inte;;;v-atie is niet bereil-:t maar il-'. heb v-.iel 
e~·vaY-i :1g opgedaar-, in l:et i,.ie•·ken met di ve~se factorer: dat ui tei n
del ijk moet leiden tot de nagestree-'=de integratie. Door mijn 
bezigheden bij Ein,:1!:oven D,.-uk ben ik bover,dien heel c:!L!idelijl-'. 
geo::on~r□!"'teerd met het -feit dat het bedi·ijfsleven geheel a!7dews 
aank i Jkt tegen haai· ge:iou.1...en dan men tijdens een TU studie ge'l'Jend 
is te doen. 

Bovei;dien kan men zich neg twee vragen stel le!"l ove,· een alge'7ele 
integratie: 

Is ze wel bet·eikbaar- ? 
Is ze wel ge,•;enst ? 

Ik denk dat de integratie vcoral organisatorisch moet ZlJn. Een 
nau\11.'E! samei,,.1erk i ng tussen de deel nemers van het bouwproces, maar
ook een bepaalde technische hoo-fdopzet in een gebouw. Een geheel 
geïntegreerde te::hnische cple:sing, zoals bijvoorbeeld in de 
vliegtuigir.d..J.strie, ~est enorm veel voorbereiding om voor een 
specifiek geva1 <één gebo....!1-.1) de beste oplossing te vinden terwijl 
bij het uitvoeren van uitbreidingen of wijzigingen juist proble
men ontstaan o:::o~· de aanwezige i nte·gratie <ve•·gel ijk het verbou
wen var: ee!7 auto met zelfdraç;e1:de carcsserie tot cabriolet). Een 
duidelijke technische struchtut· biedt bij wijziginge:1 juist de 
mogelijkheid zender veel pi·cb!eme'î nie...ii,Je a-'=tald<ir.ge:1 aan de 
hc-::::,fd::tn..!ktuur te maken en ::-ude pr-obl~lcos te ve•·wijderen:' 
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BIJL.AGE A 

EEN INVENTARISATIE VPN HJIS'VESTII\GSEISEN 
E.D. ICF F SE 1 , MAGAZIJN EN KLEI N-CFFSET 

E.D./TEKST + BEELD 

Een opnieuw ingedeelde en enigszi~s ingekorte versie van het 
verslag dat in jaru.ari 1988 is gepresenteerd aan de directies van 
de in de titel genoemde bedrijven. Beide dfrecties hebben het 
om-spt-onkelijke rapport onderteke1:d als beginpunt voor een pt'oces 
dat meet leiden tot verbete~-ing van de huisvesting van beide 
bedrijven. 
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Inho..i.d 

Voor-woor-d 

Deel 1: 

1.1 
1.2 
1.3 

1.4 
1.5 

Deel 2: 

2.1 
2.2 
2.3 
2.A 
2.5 

Deel 3: 

!Nv'ENT ARI SAT IE VPN DE HJ I S'v'EST ! I\GSE I SEN VM1 . 
E.D. /CFF~I, AFDELII\GEN ~ZIJN EN KLEIN- ;:· 
CFFSET 

Tr-ansport en opslagmater-ialen , 
Bepaling van de r-uimtebehoefte van het magazijn 
Bepaling van de r-uimtebehoefte van de afdeling 

klein-offset 
Bepaling van ovedge eisen 
Bepaling van de ge.-.,enste relaties 

INv'ENTARISATIE VP.N DE HJISVESTIN3SEISEN VPN 
E.0./TE<ST + PF D 

Toelichting 
Bepaling van de r-uimte per- pel"'soor 
Bepaling van de ruimte!:Jehoefte 
Beoaling van ove,'ige eisen 
Bepaling van de gewenste relaties 

OJERZID-IT VAN DE GECONSTA 1 ;..ç~DE HJISVESTII\GSEISEN 
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Voor-woor-d 

Eindhoven Ot·uk B.V./0-f-fset is gehuisvest aan de Heezer-weg. De 
huisvesting bestaat uit een goed rroder-n gebouw uit 1982 (gebouw 
HSCJ en een ouce t:inmerfabr-iek <gebo.Jw HSG>. In dit laatste pand 
zijn het magazijn en de a-fdeling Klein-Offset ondergebracht • .-.iet 
oude pand voldoet niet aan de eisen die een goede bedriJfsvoering 
stelt en dient do::lr- nieuwboJ.w ver-vangen te wor-den. 
Eindhoven Dr-uk B.V./Tekst•Beeld is gehuisvest in het kantoor
gebouw "Eindhoven Tower-" aan de Vestdijk Cge!::D.iw l-0'1) en in een 
bedrij-fspand aan de Kanaaldijk~rd (gebouw HTA). Gebo.J.w l-01 is 
als tijdelijke huisvesting in 1985 betn::ikl-:en. Het is een 
r-epr-esentatief kantoor-gebouw maar- niet goed geschikt en erg d.iut· 
voor- het ondev-b,·engen van de productietaken van het bedr-ij-f. Er
is daar-om behoefte aan een ander-e huisvesting. 

Als order-deel van mijn afstudeer-werk aan 
siteit Eindhoven, faculteit der- 80.Jwkunde, 

de Technische Univer
heb i 1-: een i nve!"!-

tar-isatie gerna:kt van de eisen waaraan de nie.J\•Je huisvesting vocr
c:-e hierboven ge'ïOemde onder-delen van Eindhoven D!"'uk zo...i moeten 
voldoen. Hier-bij heb ik gebr-uik gemaakt van de.methode SYSTEmTIC 
LPYCl . .'T PLAN'JING, van R. l"'uther-, die binnen Eindhoven Or-uk niet 
ge~,eel onbeker,d is. Het is een bedr-iJfskL1ndige methode die zich 
bezigho.Jdt met alle aspecten die bij het opzetten van industriële 
pi·oje::ten be:::ie!: moeten lrJOrden. Ik heb me daar-bij beperkt tot de 
r-uirntete::hnische aspecten. De resultate!: die i!: deel 3 van dit 
ver1:l:g sarne'îçebracht z1Jn zijn becoeld als basis voor- een 
bo-JL-.;L.ur,dig ontwerp. De bijbehorende fina!:ciële a1:pecten zijn 
buiten bescha...iwing gelaten. 

Het verslag zoals dat hier is opge!""IOmen wijkt af van hetgeen in 
januari 1988 aan het bedrijf is gepresenteer-d. In eer-ste 
instantie be1:tond bij E.D. het idee gebo.Jw HSG te vervangen door
nie.Jwbouw met op de ve~·dieping een onderkomen voor- E.D. /T+S. In 
het oor-spt·onkel i jke verslag was daarom rog ee!: hoo-Fdstuk je 
opgenomen waarin de gevonden eisen getoetst worden aan de 
aarn-Jezige ruimte en bestemiingsplannen. Gezien het grotendeels 
ona.cha!:keli jk functioner·en van E.D. /Of-fset en E. D.IT+B waren alle 
gegevens voer beide bedr-i Jfsonderdelen strikt gescheider1 
ge~OJden. In een latere (ontwerp-)fase van m:jn afstudeerproject 
wa1: deze scheiding minder belangrijk. Daarom zijn ten behoeve van 
het ove!~zicht de r-esi.!ltaten die bij beide bedrijfsonderdelen zijn 
gevoncen in dit verslag in deel 3 samengebracht en bevat deel 4 
alle opstelschetsen. De berekeningen ter bepaling van de 
maga=ijngrç,otte z1Jn ver-kor-t weergegeven. De literatuurlijst is 
opger.omer, in de literatuurlijst van het gehele afstudeerverslag. 
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DEEL 1: II\IVENTARISATIE VPN OC I-UISVESTIN3SEISEN VPN E.D. /0-F!:E f, 
AC"DELII\XxN ~z IJN EN KLEIN -a=FSET 
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1.1 Transport- en opslaamaterialen 

Gebruikte transportmiddelen 

Aan-/afvoer: * Truck met/zonder aanhanger, opleggerc:ombinatie.· 
Laden/lossen aan achterzijde met heftruck. 
Alternatie-f: met palletwagen vanaf laadperron. 

* Bestelwagens, rijden expeditie binnen. Laden/los
sen met he-ftruck of handmatig. 

* Containertruck, voor het verwisselen van c!e 
ce"!tt-ale papierverzamelcontainer. (voor jaar 1988) 

Intern trans~ort: Maga=ijn/expeditie: 1-!e~truck, <motor-)pallet
wagen. ProoJctieafdelingen: <motor-)pallet
wagen. Kl-kluis: Handpalletwagen. 

Afmetingen van transportmiddelen. 

Truck met aanhanger: lengte 18m, breedte +?.Sm. 
Oplegge---cornbinatie: lengte 15m, breedte ±2.Sm .. 
8estelwage'i: lenç;-:.e ±Sm, breedte ±2m, gewicht ma:dmai'l 350:)kg. 
Heftruck: lengte 3.2rn, breedte 1. lm, eigen ge·,\'icht 3000kg. 

totaalgewicht 4100 kg. Per wiel ma,iimaal 1660 kg. 
Motorp2.l letwage':: lengte 1. Sm, breedte lm, eigen gewicht 900kg, 

totaa:gewicht 2000kg. 
Ha::cpal let ... Jager-,: le':gte 1.4rr:, totaal gewicht 500kg. 
Reac'"'-li~t: ler"'\gte 2rr., totaalgewicht 4000kg. 

Bij E.D./~fset zijn morrenteel geen reach-lifts in gebruik. 

Afmetingen van.opslagmiddelen. 

Pallets:* Papierpallets: 0.7 * 1.0 m2, hcoçte maximaal 1.25-n, 
maxi~...r.m gewicht 1000kg. Opstelruimte 0.8 * 1.1 = Q.9m2 

* Philipsoallets: 1.0 * 1.2 m2 , hcogte ma>.ima~l 1.9m. 
Opsteln..!imte 1.1 * 1.3 = 1.4m2 

* Boxpallets: Dit is een Philipspallet met opgebouwde 
houten wanden, hoogte 0.95 m. 

Afmetingen van transportwegen. 

Benodigde gangbreedte bij het inrijden van zijgangen, respec
tievelijk bij het in- en uitnemen van paalets uit opslagruimte 
naast een gang: Heftruck 2.0 m / 3.3 m. 

Motor-pallet~.iagen: 1.5 m / 2.0 m. 
Reach-lift 1.9 m / 2.a m. 

Het gebruik van een reach-lift in plaats van een gewone he-ftruck 
maakt het mogelijk de gangbreedte met 0.9m te beperken tot 2.4 m. 
De r-each-lift kan alle vool"'k□mende pallet: verwerken. Er -zal 
daarom verder aangeranen 11\0rden dat de in gebruik zijnde he-ftruck 
door een reach-li~t wordt vervangen. Als gangbreedte voot" het 
magazijn woi·dt aangehouden 2.6m, dit geeLt de he-ftruckcha~~eur 
erige be.'l.€gingsvdjheid er, voorkomt veelvuldig beschadigen van te 
:.•·:msportereri goederen. 
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Uit veil ighei e:oven•.iegi:"igen advisee!""t de ar-beidsinspectie het 
volgende: 
Bij éénr-ic'7tingsver-keer-: Gangbr-eedte = (br-eedte voer-tuig+ 

pallet)+ 60 an= 1.2 + 0.6 = 1.8 m. 
Bij tweer-ichtingsver-keer-: Gangbr-eedte = (br-eedte 2 voer-tuigen+ 

pallets)+ 90 cm= 2.4 + 0.9 = 3.3 m:. 
Pla-fondhoogte vtXJr- t,-.anspo,.,-twegen bij voo,,.keur 3.5 m of neer. 
Het hoogteactvies. is gebaseer-d op het gevaar- om plafond en 
leidingen te beschadigen met hoge, eventueel geheven lasten. 
Indien geen hoogheffende voer-tuigen gebr-uikt worden is dit dJs 
minder- belang,-.ijk. 

De benodigde ruimte voor- een laad/loskuil voor vr-achtwagens is in 
een opstelschets aangegeven. Bij toe~assing van een kuil dient 
er-cp gelet te war-den dat auto's die niet via een laadperron 
gelost kunnen WOYden (bestelwagens) toch kunnen laden en lossen. 

AT!netingen van opslagruimten (hoogte). 

Stellinge::: 3 pallets teven elkaar, hoogste palletplaats 2.9 m. 
Pallethoogte 1.25 m, vrije hoogte 0.3 m, totaal d.ls 4.45 m. 

Papier-pallets bulkstapeling 3 hoog: 3 * 1.25 + 0.3 = 4.05 m. 
Papievpallets bu.lkstapeling 4 hoog: 4 * 1.25 + 0.3 = 5.3 m. 
Boxpallets bul~stapeling 4 hocG: 4 * 0.95 + 0.3 = 4.1 m. 
Bcxpa~lets bu.lkstapeling 5 hoog: 5 * 0.95 + 0.3 = 5.05 m. 

Papie.,.;:ia: le':E hcger- ops;:':aoelë:1 da:: 4 lager is ongel-Jenst wege!îs 
optr-ede::de instabiliteit. 
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1.2 Bepaling van de ruimtebehoe-fte van het magazijn 

Om de ruimtebehoeTte van het magazijn te bepalen heb ik eerst 
bepaald hoeveel pallets en overige zaken opgeslagen moeten 
wor-den. Voor een deel van de voorraad heb ik twee methoden 
toegepast om het aantal pallets te bepalen: 

1: Een kleine financiële analyse. 
2: Opmerkingen van het personeel omzetten in getallen. 

Voor een deel was het slechts mogelijk de tweede methode te 
gebruiken. 
De Tinanciële analyse bestaat in pr-incipe uit 2 sorrrnetjes: 

Inkopen/maand l doorlooptijd 
l: * * ------= 

pr-ijs/kg ge'Tl. pal letge1N. 1 maand 

Gemiddeld aa~tal pallets in voorraad in de betre~Lende maand. 

Fir.. voor-raad 1 
2: * -------- = Voorr-aad pallets 

prijs/kg gem. palletge~. <mc-nentooname) 

De.i~kcpe~ pe~ maand en de ~i~ar.=iële vcor~aad zijr 
ac::'."T:i:-,istratiegegevens. De prij:; per- hlcgra"l, het 
p.a: letge . ..iicht en de dcor-lccpt1 je! moeten eerst bepaalc! 
heb daar-bij gebr-uik gemaakt van een telling van 
voer-raad die ik zelT heb verricht op '29/9/87. 

beke!îd uit 
gem:ddeld 

worden. Ik 
de fysieke 

Met be!-,ulp va,, de bepaalde hoeveelheden pallets en overige 
opslaç'l'lateriale!î die gevorde!î zijn is bepaald hoeveel opslagn.iim
te hie~vocr nodig is. Ten slotte is een schatting gemaakt van de 
benodigde secundai r-e t·uimte (hOOTdtransportgançe!"ll . 

Bepaling pr-ijs per kilogr-am papier-

Br-onne!î: Ontvangsten grondst~:rnagazijn 1987 
Financiële vooraadlijst grondstc-f-fe!'Y!lagazijn per- '29/9/87 

De lijst ontvangste!î vermeldt ingekomen goederen in geld en 
ge~icht. Hier-uit is de kilcpr-ijs bepaald. Met beh~lp van de 
gegevens uit de ontvangstl ijst is de -financiële voorr-aad 
Dr:!ger-eke!îd naa~· gewicht waarmee oei-: een kiloprijs is berekend. 
Voor- verdere berek~ningen is een gemiddelde kiloprijs van Tl. 
2. 90 aangehoL•.den, dit 1-'.crr.t cvereen met bove!îstaande berekeningen 
e!î met schattinge!"l van de inkopers. 

Bepaling gemiddeld palletge,.iicht 

BnJnner: Fysieke voer-raad pe!'" 29/9/87 
F1 !îanciële vooi·raa::~ ijst per 29/9/57 

Aannane: Gerni ddel de ki lopd js fl. 2. c;o 
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PapieY- op ordeY- (speciaal ingekocht ten behoeve van één beoaalde 
opdracht): 
Fysiet~e voor•·aad: 170 pallets 
Financiële voorraad: Tl. 204000.-
Gem. palletge.~icht = 204000/2.90 * 1/170 = 414 kg 

Papier op voorraad <veel gebn.tikt papier, standaard op vcor~aad>: 
Fysieke voorraad: 360 pallets 
Financiële voorraad: Tl. 403000,-
Gem. palletgewicht = 403000/2.90 * 1r...60 = 386 kg 

Voor ver-c!ere berekening is aangehouden 400 kg per pallet. Dit is 
aanzie:1lijk mineer dan maga=ijnpe;·soneel, beddj¼lei'ding en 
inkoop verwachtten. Het verschil is te ve~·klaren door een 
verkee;·c!e inschatting van niet ge':eel volgeladen pallets <Een 
volle pallet weegt 600 tot 850 kg). 

Bepaling gemiddelde doorlooptijd 

Bron: Financiële voorraadl ijst gv-c:ind:to-Ffervnaga::i jn op ouder±m, 
maart 1987 en september 1987. 

De voorraad is opgedeeld in groepen; groep 1 <0-3 weken D..J.dl, 
groep 2 (3-6 weken oud) en groep 3 (oJder). 
De doorlooptijd is bepaald vocw pap1er op order. Aanç;e!"1Cmen is 
groec, 1 gemiddeld 1.5 weken oud en groep 2 gemiddeld 4.5 weken. 
Groep 3 kom~ niet voer. 

(waarde groepl * 1.5)•(waarde groep2 * a.5) 

totaalwaarde 

In maaY-t 19B7: 2.1 weken, in september 1987: 2.85 weken. 
Aangel-iouden voor bere":ening: 2.5 weker.. 

Bepaling te huisvesten voorraden 
(volgens Tinanciële analyse>. 

Bronren: Lijst uitgi~ten op order januari-augJstus 1987 
Voorvaadlijsten ja:-uari-september 1987 

Papier op order: 
Volgens rnet~ode 1: Maximaal 27~ pallets (maandgemiddelde) 
Volge:-,s metl-iode 2: Maximaal 282 pallets <momentopname) 

Mater·iaal op vocrr-aad: 
Per- 29/9/87: Papier- op voorl'"aad: fl. 403.000,- 360 pallets 

Papier op order Tl. 204.000,- 170 pallets 
Over-ig op voorraad: fl. 254.000,- 130 pallets 

PacieY- op vocrr-aad is d..ls 2/3 van de totale papiet·voorraad. 
Neem aan dat deze verhouding ook geld voor ove~ige materialen. 
De vas~E voorraac is dan: 40:.ooo • c:13 * 254.000)= 572.000,-. 

::-60 • <2/3 * 130> = A4ï pallets. 
De bedrijTSleiding gaat de vaste voorraad in de t~komst 
terugbrengen tot Tl. 500.000,-. De vas":.e v::-:J•·v-:;.ac zal daardoor 
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aLr.eme1: tot 500/572 * 4117 = 329 pallets. 

OveY-:i.ge materialen op onjer. 
Papie,- op order pe,- 2Ç/Q/87: 170 pallets, maximaal 280 pallets. 
Over-iç matedaal op onje,,. pe,- 29/9/87: 1/3 * 13(', = 43 pallets. 
Maximum aantal pallets ovel'ige materialen is volgens analogie:· 

43 t C:E0/170> = 71 pallets. 

VoordY-ukl-:en: 
<Bedl'ukt papier dat op bestelling van de f.:lant extra wordt 
bec!n . .1kt en dan pas a-fgeleverd v-.'Clrdt.) 
Pe,- 29/9/87 z1Jn 135 pallets aan-.oezig. f-b...idt !'"ekening met eer. 
voo,-,,.aad var, 150 pal !ets. 

Bepaling van de stapelwijze. 

PapieY- cp cn:!er: PeY- :zc?/9/87 :.o oal!ets stelling, 1.a.o bulk O...!S 
30/170 * 100 = 18~1• in stelling. 50 halfvolle 
pallets t'Ulk kunnen beteY- in stelling geplaatst 
worder.. Dar 8O/1.a.Q * 100 = 47% in stelling. Bij 
grotere vcon·ac!en zal het peY-centage var, pallets 
in stellinge:: lageY- liggen. Houdt aar-: 30~1, • 

Vaste vocn-aad: PeY- :zc?/9/87 330/490 * 100 = 671/. t'Ull:. !::ve!itueel 
mogelijk: 60 pallets va1: c!e b..tlk, kle:i.1:-0-f-fset 
papieY- en hal~vclle pa:let~ in ste!!ir.ge~ 
cndev-b;-enge':. !;:i.n d•_ts (330-60-11-25) /ll90 * 100 = 
48~1. b1..1.: k. HcL..:=t aë.n Tl. b-J l k. 

Schattingen van de voorraad. 

Deze zijn genaakt in oveY-leg met peY-soneel en bedl'ijfsleiding er. 
wo,-:::e'"'. hie,- niet ve;-c!er- toegel 1cht. 
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Overzicht totale magazijn inhoud 

Financiële analyse Schattingen 

Bulk Stell. Rekken Overig Bulk Stell. Rekken Overig 
(pal.) (pal.) (m2) (pal.) (pal.) (m2) 

Papier op order 196 84 229 98 
Overig mat. 

op order 214 176 
vaste voorraad 70 240 385 
voordrukken 150 

Subtotaal 1 410 480 469 483 

Gereed produkt· 140* 30 
Service 17 
Klein-afw.mat. geen analyse gemaakt, 13 
verpakking gebruik schattings- 12* 45 
Archief uitkomsten 12 
Onderhoudsmat. 50 
Reprochemie 4 
Afvalcontainer 5 
Stapelmachine 15 
Snijmachine 30 

Subtotaal 2 152* 6 1 60 100 152* 6 1 60 100 

C 

Totaal 1 + 2 562 541 60 100 621 544 60 - 100 

Kantoor 20 
Acculaden 25 
Expeditie 200 

245 

* boxpallets 

.• 

lC 



Benodigde plaats per pallet 

Stellingen 

oppervlak• 2,4x4,8 • 11,52m2 
2 secties• 18 pallets 
dus 0,64 m2 per pallet 

STELLIIJG GAtJG Sï :...UNG 2,4 -. 

1 1.1 2,6 1 1, 1 1 
1 1 

Bulkstapeling kleine pallets: twee stapelwijzen 

oppervlak= 0,8x7,0 = 5,6 m2 

l PAL~ETS 

"!,1 1 1. 1 

GANG 

2.6 

PAL~ETS I n~ 
1,1 1 t1 1 

Gemiddelde stapelhoogte 2 pallets: 
totaal 8 pallets dus 0,76 m2 per pallet 
Gemiddelde stapelhoogte 2,5 ~allets: 
totaal 10 pallets dus 0,56 m per pallet 

oppervlak= ),1x7,4 = 8,14m2 

1 PAL{rnl GANG 

1 0,8 1 08 ' 0,6 
1 1 

2,6 

Gemiddelde stapelhoogte 2 pallets: 
totaal 12 pallets dus 0,76 m2 per pallet 
Gemiddelde stapelhoogte 2,5 ~allets: 
totaal 15 pallets dus 0,54 m per pallet 

Conclusie: Beide stapelwijzen hebben zelfde ruimtegebruik. 
Bij gemiddelde stapelhoogte kleiner dan 2,1 pallets 
is gebruik van stellingen efficiënter. 



Bulkstapeling boxpalléts 

eOXPAI LETS 

1 1. 1 ! 1,1 1 2,6 

BJXP, LLETS 

1 1,1 
.. 
'' 

oppervlak= 1,3x7,0 = 9,1m2 

Gemiddelde stapelhoogte 3,5 pallets: totaal 14 pallets dus 
0,65 m2 per pallet 

Rekken 

rK1 PAO 

!°'6; 1, 2 

IREKI fa 
10,6: 

oppervlak= 1x2,4 = 2,4 m2 
dus 1,2 m2 per rek 

Benodigde opstelruimte in het magazijn 

Uitgangspunten zijn: magazijninhoud via de financiële analyse 
kleine palletsbulk gemiddeld~ hoog 
gestapeld 
boxpallets gemiddeld 4 hoog gestapeld. 

410 kleine plallets bulk 
152 boxpallets bulk 
541 pallets in stellingen 

60 rekken 
100 m2 diversen 

Totaal 

410x0,54 • 221 m2 
152x0,65 • 99 m2 
541x0,64 c 346 m2 

60x1 ,2 = 72 m2 

= 1 0 o m2 

838 m2 

Let op: Er is gerekend op het terugbrengen van de vaste 
voorraad tot fl. 500.000,- en het verdwijnen van de 
papierbakken. Er is geen ruimte voor uitbreiding in 
het totaal opgenomen. 
Verder is aangenomen dat er een reach-truck wordt 
gebruikt in plaats van de normale (grote) heftruck. 



Totaal benodigde magazijnruimte 

2 3 

_j_ 

19,2 

46,3 

3 3 

19,6 ~.31 9,6 1 

1 

1 expeditie 245 m2 

2 rekken + div. 172 m2 
3 bulk+ stelling 666 m2 
f gangen 231 m2 

totaal 1.314 m2 

1 expeditie 
2 rekken + div. 
3 bulk+ stelling 
f gangen 

245 m2 
17 2 m2 

666 m2 
355 m2 

totaal 

2 + 3 
t gangen 

totaal 

1.438 m2 

245 m2 
838 m2 

203 m2 

1.286 m2 

Keuze: 1e variant 



Bepaling ruimtebehoefte opslag licht ontvlambare stoffen 

Nu: voorraad vol 2.000 l./ S,Sx2,4 - 13,20 m2 (gem) 
voorraad leeg 1 • 00 0 l./ S,Sx2,4 - 13,20 m2 te weinig l. 
schenk ruimte 3.000 1./ 8,3x2,4 - 19, 9 m2 krap (te smal) 

6.000 l. 46,3 m2 

Eisen: (huidige hinderwet vergunning) 
vloerinhoud= 101 van maximum op te slaan volume, ■ inimaal 
300 1. (= 1 vat) 
Tapruimte moet aardleiding hebben i.v.m. statische 
elektriciteit. 
Natuurlijke ventilatie, geen elektriciteit e.d. 
Geen kelder onder of verdieping boven de ruimte toegestaan. 
Vloer van beton of metselwerk; vloeistofdicht 
Wanden idem, minstens 70 mm dik of gelijkwaardig. 

- - -Indien inpandig: Wanda ik te minstens 2 2 O mm. 
Ontsluiting via buitendeur of een binnendeur 
die zelfsluitend en 60 minuten brandwerend 

is. 
Onbrandbaar dak, gemakkelijk wijkend bij ontploffing 
Binnen 2m: geen vuur, dus niet roken! (liefst geheel 
·vrij houden) 

voorstel: Voorraadhok leeggoed 2000 1. 
Tapruimte betere vorm (overal minstens 2,4m breed) 

Bijv. 

PALbETS 1,Sm 

- - -----------

--- GANG -~ 2,0m 

------- --------------

PALLETS 1,Sm 



1.3 Beoaling van de r-uimtebehoe-fte van de a-fdeling Klein-0-f-fset 

Vccv r::e meest: ~-~~i vi te: ten 1s ee:: occ=+-~1 c.-~.Q+-= gemaakt om de 
vo~·- cie ac:.::. v: t2i t be?;cc!igde r-uimte <:.e bepalen. Enkele r-uimtes 
::ijr: ç;esc:-·at. De volgens de bedr-ij~leider (dhr. Stre..i.mer) te 
ven•1acr:tE:· '-'itbreicingen ::ijn toegevcegd. Ten slotte is er- ~n 
sc":att:r,c; gemaaL'.t voer de transpoY-truimtes. 

lS 



Benodigde opstelruimte in Klein-Offset 

Ondersteunende taken 

hal 
toilet 
wasruimte 
werkkast 
pantry 
spreekkamer 
bedrijfskantoor 
assistent bedrijfsleider 

subtotaal 

Produktie taken 

chef/voorman 
adresseerinrichting 
montage 
plaatmakers 
BDA 
Apollo 
GTO 
5 kleine drukpersen 
rollenwas 
rotomatic 
plockmatic 
perfojet 
papiervernietiger 
snijmachine 
boor 
handvergaren 
kleine hulpapparatuur 
inpakken 
tussenopslag 

Toekomstplannen 

1 extra persoon B.K. 
laserprinter 
r.x.9500 
1 extra drukpers 
extra afwerking 

nu 

30 

30 
20 

80 

nu 

20 
14 

9 
24 
38 

23 
76 

1 2 
1 5 

6 
6 

14 
3 

48 
14 
20 
47 

389 

gewenst 

30 
20 
25 

5 
5 

1 5 
45 
20 

165 

gewenst 

20 
20 
10 
25 
19 
24 
22 

100 
5 

16 
20 

6 
6 

17 
7 

67 
30 
25 

439 

gewenst 

1 5 
1 0 
25 
25 
25 

100 

ondersteuning 
totaal 180 
produktie 
totaal 524 

Gewenste oppervlakken : toekomstplannen volgens informatie 
Hr. Streumer. 
Overig : zie opstelschetsen. 



Totale ruimtebehoefte klein offset 

Ondersteunende ruimten 

voor kantoren geldt dat de sucundaire ruimten (gangen, 
trappen, e.d.) ongeveer één derde van de primaire iuimte 
vragen. 
primaire ruimten vragen 180 m2 , inclusief 3 m2 i•lruimte. 
Schatting secundaire ruimte: 0,3 x(180-30)•45 a. 
Totaal ondersteunende ruimten: 180 + 45 c 225 a2. 

Produktie ruimten. 

1 ORUKKfN IGANGI AF'wcRKEN fANG I AFWERKEN 1 

5,75 1 2,0 1 6.5 1 2.0 1 3 s 
19.75 

4 
sec. ruimte = x opstelruimte= 0,25 x opstelruimte. 

15,75 

ous secundaire ruimte• 0,25 x 524 = 133 m2 
totaal produktieruimte : 524 + 133 = 657 m2: 

De totale ruimte behoefte voor klein offset is dus 
225 + 657 = 882m 2 • 
(Het huidige rûimte gebruik bedraagt 80 + 389 + 127 = 596 m2. 



· ·sen aan de Yuimten te stellen. 1.4 Bepaling van oveY1ge e1 . , 

Het klimaat. 

k'.1 :.maat 
Vevli=h:.ing 
GelL..!.id 
Eet- E'7 n..:st;;elegenheid 
Klecing!Jev-ging/wasgelegenhaid 
Tai letten 
Vlcevbela:ti nge,, 

Offsetpapier wordt zo mogelijk geleverd in evenwicht met een 
temperatuur van 2o•c en een relatieve vochtigheid van 50 à 
55 ,. 
Alvorens tot verwerking over te gaan wordt het papier van 
zijn verpakking ontdaan zodat het kan acclimatiseren. ( in de 
verwerkingsruimte). De hiervoor benodigde tijd blijkt uit 
onderstaande tabel. 
1 pallet offsetpapier 
1 rol rotatiepapier 
1 doos klein offset papier 

Hoeveelheid Temperatuur verschil papier - wericruimte 
papier per 
peller 

5· C 7• C 10· C 15" C 20• C 25' C 

is + 0, 7 X 1, 0 X 1, 0 • 
is~ 0,3 X X 0,4 2: 
is+ 0,3 X 0,3 X 0,4 • 

30• C 35· C 

cc 0,2 m3 -4 uur 7uur 9 uur 15 uur 21 uur 28 uur -41 uur 62 uur 
CD 0.-4 mJ 7uur 12 uur 17 uur 2ó uur 36 uur -4 1 uur 6-4 uur 9'2 uur 
cc 0.ó m3 9 uur 15uur 20 uur 31 uur -42uur 55uur 76wr IOóuur 
cc 1 ml 12 uur 18 uur 23wr 33 uur "6uur 03uur 8-4wr 115uur 
cc 2 "J 13 uur 19 uur 2-4wr 3.S uur -49 uur 66 uur 90 uur 123 uur 

0,7 m3 
0,15m 3 

0,04m3 

De vochtigheid van het papier is afhankelijk van de 
hoeveelheid vocht in de lucht. De ideale toestand wordt 
bereikt bij 20• C en 55% relatieve vochtigheid. 

Er wordt nu verder uitgegaan van een temperatuur van 20• c. 
Er geldt dan het volgende: 

Bij een RV-waarde groter dan 60%, beschadigt het papier 
sneller en heeft drukinkt een langere droogtijd nodig. 

r 

Bij een lage RV-waarde zal statische electriciteit optreden. 
Dit kan irritant zijn voor het personeel, en kan ertoe leiden 
dat het papier, net zoals te vochtig papier, aan elkaar 
blijft •klitten• waardoor storingen bij het tránsport door de 
machine kunnen optreden. 
Er wordt daarom aangehouden : RV = 50 + 5% bij temperaturen 
van 20 + 2• C. • (Beemster, lit 6) 
Ten behoeve van het ontwerp voor de klimaatinstallatie van de 
offsetdrukkerij en binderij, zijn er in het verleden 
praktijkmetingen verricht bij E.D/Offset. Hieruit volgden als 
grenswaarden: 20 - 26•c en 50-60 ± 21 RV. 
Bovenstaande geldt voor alle, onverpakte, papi@r d~t nog 
bewerkt dient te worden. 
Dit komt voor bij snijden, stapelen, tussenopslag (incl. 
voordrukken), opslag aangebroken pakken, drukken en afwerken. 

,~ 
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Fotografisch materiaal vraagt een RV kleiner dan 60%, om 
verouderen van de emulsielaag tegen te gaan. Ook zijn 
emulsies gevoelig voor sommige dampen en gassen zoals 
amoniak. Daarom deze materialen gescheiden opbergen. 

Het veiligheidsbesluit voor werkplaatsen en fabrieken eist 
een temperatuurindex L die tussen 12 en 29 ligt. Bij lichte 
tot matige arbeid geeft een temperatuurindex tu•••n 17 en 20 
een behaaglijke omgeving. 

·•--1--l-\-l,-.l,-.I~-;.:...;;.:.:.:.:,:.:.:.,,;.:.:.:.:,;...;.::.:.:.:.,,.-....,,_ ____ ,---,,,,_ 
• I ··-· -+-t--+--+---+----t"-'-~~~~ 

i-. 
. "---'-----~-........ _.._____. _ _..__._'---'___._ ......... ~---........ -~-

• • n • e & • • • • • • • a O A a a a a a • • • » a ■ ...,___._. ..... 
voor kunstmatige ventilatie schrijft het veiligheidsbesluit 
voor: 10 m3 per uur per persoon. 
De arbeidsinspectie raadt aan: 30 m3 per uur per persoon. 

De Verlichting 

Het veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen geeft 
enkele voorschriften voor daglicht en uitzicht, alsook voor 
noodverlichting. 

Voor kunstlich~ zijn er alleen algemene omschrijvingen. 

•Aanbevelingen voor binnenverlichting• deelt de oogtaak in in 
klassen en geeft waarden voor de bij de klassen behorende 
verlichtingssterkte. 

Van belang zijn: 

Klasse I, fijn 

Klasse II, normaal 

Klasse III, grof 

Klasse IV, zeer grof 

o.a. kwaliteitscontrole en 
kleurbeoordeling van grafisch werk. 
o.a. grafisch werk zoals het 
bedrukken van papier. 
o.a. was-en kleedruimten, toiletten, 
verpakkingswerk, expeditie en 
magazijnen voor opslag van •fijn" 
materiaal. 
gangen, trappen,ingangen,aagazijnen, 
kantines, archieven, tran■ portzones, 
ketelhuis. 
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De grafiek geeft bijbehorende 
verlichtingssterkte. 
Dus (volgens lijn B, gemiddelde 
waarde). 

Klasse I 
Klasse II 
Klasse III 
Klasse IV 

150q lux 
750· lux 
375 lux 
200 lux 

Maximale helderheidsverschillen 
1 : 3. 
vaak wisselende helderheid geeft 
sneller ver moe idhe id (denk aan 
overgang binnen-buiten). 

Activiteit 
Oogtaak Verl.nivo Opmerkingen 
klasse (lux) 

magazijn 
expeditie 
snijden/stapelen 
kantoor 
hal 
toilet/wa~gelegenheid 
werkkast 
adresseerinrichting 
montage 

plaatmaken 
drukken 
machine vergaren 
handafwerking 
inpak 

III,IV 
III 
II 
II 

III 
III 
III 
II 

I,II 

II 
II 
II 
II 

III 

Gewenste kleurtemperatuur. 

200-375 
375 
750 
500 
375 
375 
375 
500 

700-1500 

750 
750 
750 
750 
375 

standaard:250 lux 

minimum waarde 

l
i.v.m"schone indruk• 
750 lux gewenst. ~ 

montagetafel is ver
licht te beschouwen 
als kantoor. 

adresseren is 
kantoorarbeid:500 lux 

Situaties tot 500 lux, geen daglicht, kleurtemperatuur lager 
dan 3300 K. 
Situaties 500-1000 lux, wel of geen daglicht:+ 4000 K. 
Beoordelingssituaties, grote verlichtingssterkte en kleur
temperatuur groter dan 5000 K. Indien tevens 
kleurbeoordeling, dan is een hoge kleurweergaveindex Ra 
gewenst (groter dan 90). 

Uit: Aanbevelingen voor binnenverlichting. 



Daglicht en uitzicht 

Werk lokalen 

Een werklokaal moet zijn voorzien van 
lichtopeningen waardoor daglicht kan 
toetreden en waardoor uitzicht op de 
omgeving buiten het gebouw, waarvan het 
werklokaal deel uitmaakt, wordt verschaft 
vanaf de plaats waar arbeid wordt verricht. 
De grootte van de lichtopeningen moet aan 
de volgende voorschriften voldoen. 
a De gezamenlijke oppervlakte van de 
lichtopeningen waardoor daglicht kan 
toetreden, moet ten minste gelijk zijn aan 
1 /20 deel van de vloeroppervlakte van het 
werklokaal; 
b De gezamenlijke breedte van de 
lichtopeningen waardoor uitzicht op de 
omgeving wordt verschaft, moet ten minste 

gelijk zijn aan 1/10 deel van de omtrek van 
het werklokaal. 

Indien naleving van 3.2.1b niet mogelijk is of 
niet in redelijkheid kan worden gevergd, 

moet in de mate waarin daarvan wordt 
afgeweken 3.2. la worden verhoogd (zie 
tabel 2). 

Zonwering 

Rechtstreeks invallend zonlicht kan hinderlijk 
zijn en moet om die reden kunnen worden 
afgeschermd. Om de warmte van 
zonnestraling buiten te houden is 
buitenzonwering het meest doeltreffend. 

Tabel 2 Gezamenlijke oppervlakte van de lichtopeningen 
in procenten van de vfoeroppervfakte van het 
werk.lokaal, afhankelijk van de gezamenlijke 
breedte van de uitzichtopeningen in procenten 
van de omtrek van het werlr.lolcaal 

Gezamenlijke breedte van de 
uitzichtopeningen in % 
van de omtrek van het 
werklokaal 

10% 
8% 
6% 
4% 
2% 
0% 

Gezamenlijke oppervlakte van 
de lichtopeningen in % 
van de vloeroppervlakte 
van het werklokaal' 

5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 

BRON: ARBEIDSINSPECTIE, P30 

l(.unstllcht 

Verlichting van toegangswegen en dergelijke 

LoIang één ui nitnn personen in een fabriek 
of werkplaats aanwezig zijn - met 
uitzondering van bewakend personeel • 
moeten toegangswegen. ..-,gen, trappen, 
toiletten en dergelijke zodlnig zijn vurlicht 
dat daarvan op vemge wijze gebruik kan 
worden gemaakt. In cflt verband wordt een 
minimale verlichtingssterkte van 50 Lux 
aanbevolen. 

Noodverlichting 

In hoofdstuk 5 'Nooduitgangen' is aange
geven op welke wijze men gebouwen in 
geval van nood veilig moet kunnen verlaten. 

Daarbij is er stilzwijgend van uitgegaan dat 

gebouwen en vluchtwegen voldoende door 
dag- of kunstlicht worden verlicht. 

In bedrijven waar meer dan 100 personen 

plegen te verblijven, moeten • zolang er 

geheel of gedeeltelijk bij kunstlicht wordt 
gewerkt - zodanige maatregelen zijn 
getroffen dat bij storing van de licht

voorziening voldoende noodverlichting is 
gewaarborgd. Een dergelijke verlichting 
moet zijn aangebracht bij de uitgangen van 
werklokalen, op trappen en in gangen en 
portalen die bij het verlaten van het gebouw 
moet worden-gebruikt. 

Voldoende no~verlichting is gewaarborgd 
indien de verlichtingssterkte op vloerhoogte 
ten minste 10 Lux bedraagt. 
De noodzaak van de aanwezigheid van 
noodverfichting hangt echter mede af van 
de onveilige situatie die ontstaat bij een 
storing van de lichtvoorziening. Daarom 
wordt aanbevolen een noodverlichting 
eveneens aan te brengen: 
- in bedrijfsruimten met een verhoogd 
brand- en/of explosiegevaar; 
- in bedrijfsruimten waar bewegende delen 
of bepaalde obstakels gevaar kunnen 
opleveren; 
- in bedrijfsruimten zonder daglicht. 



Het geluid 

De bestaande hinderwetvergunning stelt de volgende eisen: 

Geluid- en trillinghinder 

2.1 Gedurende het laden en/of lossen mogen de aotor en de 
radio van de bevoorradingswagen niet in werking zijn. 

2.2 De geluidsbelasting, afkomstig van de in de inrichting 
aanwezige installaties, alsmede veroorzaakt door de 
werkzaamheden, mag gemeten volgens de Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01 en beoordeeld 
volgens deze handleiding aan de gevel van een niet tot de 
inrichting behorende woning niet hoger zijn dan 50 dB(A) 
tussen 07.00 uur en 1~.00 uur, 45 dB(A) tussen 19.00 uur 
en 23.00 uur en 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

2.3 De van de inrichting afkomstige piekgeluiden mogen, 
gemeten in de meterstand •fast• de in het voorgaande 
voorschrift genoemde geluidsnivo's met niet meer dan 10 
dB(A) overschrijden. 

2.4 Alle werktuigen en installaties met de bijbehorende 
electromotoren moeten op een zodanige wijze zijn 
opgesteld dat buiten de inrichting geen hinderlijke 
trillingen worden veroorzaakt. 

Ad. 2.2: Volgens de vergunning wordt gemeten aan de gevel van 
de omringende gebouwen. In de praktijk wordt er _ 
gecontroleerd of een nivo van 45 dBA op de perceel-; 
grens niet wordt overschreden. 

De arbeidsinspectie geeft richtlijnen voor geluidsnivo's en 
nagalmtijden in gebouwen. Bij overschrijding van 80 dB(A) 
moet gehoorbescherming verstrekt worden. (P30-Bouw en 
inrichting van bedrijven.) 

Eet en rustgelegenheden 

Eisen in veiligheidsbesluit werkplaatsen of fabrieken: 

Schaftlokaal is verplicht:- bij meer dan 10 personen met meer 
dan 30 min. schafttijd, die niet 
naar huis kunnen. 
bij meer dan 10 personen in 
schadelijke werklokalen. 

Eisen aan schaftlokalen:- 1,25 m2 per persoon 
- 2,6 m. hoog 
- 3,5 m3 luchtruimte per persoon 

Bij meer dan 100 personen in fabriek of werkplaats· is 
rustkamer met opklapbed of rustbank verplicht, in andere 
gevallen verdient zij aanbeveling. 



Kledingberging en wasgelegenheid 

Bij minder dan 25 personen: eenvoudige kledingbergplaats 
voldoende. 
Bij meer dan 25 personen en bij gebruik van werkkleding 
moeten kleedkamers aanwezig zijn, naar sekse gescheiden. 
wasgelegenheid minstens 1 op 10 personen. 
Bij moeilijk te verwijderen vuil 1 op 5 personen, warm water 
verplicht. 

Toiletten 

Bij 10 of meer personen: wc's naar sekse gescheiden. 
Dames : minimaal 1 op 15 personen. 
Beren minimaal 1 op 25 personen. 

Conclusies 

Kantine voorziet in behoefte, geen extra voorzieningen nodig. 
Minder dan honderd personen in productieafdelingen; rustkamer 
niet verplicht; weglaten. 
Kledingberging:~ 25 personen, waarvan 6 of 7 drukkers+ 10 

vrouwen. 
Dames 2 wasbakken, heren 3 wasbakken. 
Minimaal 1 heren en 1 damestoilet. 

Vloerbelastingen 

Algemeen kantoren 2 KN/m 2 

werkplaatsen en fabrieken 4 KN/m2 
(voorgeschreven in TGB 1972; algemeen NEN 3850) ~ 

Bulkstapeling: 3 pallets à 1000 kg. op 0,9 m2 
vloerbelasting is dan 30/0,9 • 33 KN/m 2 

stellingen 

Rekken 

Expeditie 

Heftruck 

800 kg. per juk 
vloerbelasting is dan 80/2,64 • 30 KN/m2 
puntlast• 8000/2 • 4000 kg• 40 KN 

1 rek heeft ongeveer dezelfde hoogte als een 
halve stelling. Inhoud van een rek is ongeveer 
hetzelfde als van een stelling. 
Vloerbelasting is dan 1/2 x 30 • 15 KN/m 2 

Puntlast is dan 15 x 0,6/2 z 4,5 KN 

2 pallets à 1000 kg. op 0,9 m2 geeft vloerbelas
ting van 2000/0,9 = 2222 kg/m 2 = 22 KN/m2 
(1 pallet = 11 KN/m 2 

Maximum gewicht inclusief pallet 4100 kg. 
Afmetingen± 3 x 1 m2 • Vloerbelasting is dus 
41/3 = 14 KN/m 2 • Vooras draagt maxiaaal 3300 kg, 
dus 16,5 KN per wiel. Achterwiel draagt maximaal 
14 KN. Voor een reachtruck gelden Yergelijkbare 
waarden. 

Motorpalletwagen (poes;e): Maximaal 1900 kg. Afmetingen 
± 2 x 1· m • Vloerbelasting is dus lp KN/m 2 • 
puntlast maximaal 10 KN. · 



1.5 Bepaling van de gewenste relaties. 

de relaties 
t~tsse:; de ve~-==~:. l ~er.de ac:ti vi tei :.e!;. De st~-□□!1:SC:he:Tia' = geven eek 
=.ar~"Ji jz i.::ç;e:: C\,,e~- de gev,.:enste relaties. 



1 WASGELEGENHEID 

2 TOILETTEN 

3 HAL/ ENTREE 

4 SPREEKKAMER 

5 ASSISfENT BEDRIJFSLEID 

6 ORDERBEGELEIDERS 

7 CHEF/VOORMAN 

8 MONTAGE 

9 PLAATMAKERS 

10 DRUK.MACHINES 

11 ADRESSEERINRICHTING 

12 MACHINAAL VERGAREN 

13 HANOVERGAREN 

14 HULPAPPARATUUR 

15 SNIJMACHINE ( KL.OFFSET 

16 BOOR 

17 INPAKINRICHTING 

18 PERFOJET 

19 PAPIERVERNIETIGER 

20 KANIDOR EXPEDITIE/ MAG 

21 EXPEDITIE 

72 SNIJMACHINE ( MAG.) 

23 STAPELMACHINE 

24 ACCULADEN 

25 BULK 

26 REKKEN 

27 STELUNGEN 

28 VUILNISBAK 2 

3 

s 
..-,c:::-

WAAR. E NABIJHEID 

A. ABSOLUUT 
· taXJZAKELI JK 

E ERG BELANGRIJK 

I IETS MINDER 
BELANGRIJK 

0 CNBELANGRIJK 

\I NEUTRAAL 

X (NjEWENST 

KI.ELR 

ROOD 

DIT BLOKJE GEEFT DE r RELATIE WEER TUSSEN 
DE ACTNfTEITEN 1 EN 4 
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STROOMSCHEMA MAGAZIJN 
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DEEL" 2: IN'v'ENTARISATIE VPl:-J DE 1-UISVESTII\GSEISEN VAN 
EINDI-Ov'EN DRU</TEKST EN BEELD 



2.1. Toelichting 

Eindhoven Druk BV/Tekst en Beeld is momenteel gevestigd 
op twee locaties. De meeste aktiviteiten vinden plaats op 
de 2e en 3e verdieping van het kantoorgebouw •Eindhoven 
Tower•, beter bekend als •de groene toren•. Bet restant 
is ondergebracht in het pand van Eindhoven DEultv'Foto, aan 
de Kanaaldijk-Noord. Bij het opstellen van .. ~ierna 
volgende inventarisatie is er vanuit gegaan lat alle 
aktiviteiten in de toekomst op één lokatie wenden 
samengebracht. Dientengevolge zal ruim 600 a2 vrijkomen 
in het pand aan de Kanaaldijk-Noord. De consequenties 
daarvan komen hier niet aan de orde, De gemaakte 
inventarisatie dient in eerste instantie als hulpmiddel 
bij de studie naar de haalbaarheid van huisvesting op het 
terrein van E.D/Offset. Indien dit onhaalbaar dan wel 
onwenselijk blijkt te zijn, kan ze ook gebruikt worden 
bij huisvestingsplannen op andere locaties. 
uit gesprekken met de produktieleiders en 
afdelingshoofden zijn een aantal verwachtingen en wensen 
voor de toekomst naar voren gekomen. In een aantal 
gevallen bleek hierover ouduidelijkheid te bestaan. De 
inventarisatie van de huisvestingseisen heeft als taak 
het in beeld brengen van (bouwkundige) eisen die aan die 
huisvesting gesteld worden. Voorstellen voor 
organisatorische of produktie-technische veranderingen 
vallen daar buiten. Daarom zijn enkele 
toekomstverwachtingen genegeerd. Bij het in beeld brengen 
van de relaties tussen aktiviteiten is uitgegaan van de 
huidige toestand, waarbij de aktiviteiten die nu op de 
Kanaaldijk plaatsvinden, aan de rest worden gekoppeld. 
Bij het bepalen van de ruimtebehoefte is ten eerste 
rekening gehouden met zaken die in de nabije toekomst 
nodig zullen zijn: 

- het verdwijnen van de oude digiset apparatuur 
- vervangen van de proefpersen door twee Fag 104 persen 
- afvoeren van het grote contactraam, tevens vervangen 

van een kleine contactkast door een grote. 
- toevoegen van twee spreekkamers en een beoordelings

kamer 
- De SAH camera zal niet naar een andere locatie worden 

overgebracht. 

Daarnaast is ruimte gereserveerd om uitbreiding van een 
aantal aktiviteiten in de toekomst mogelijk te maken: 

- uitbreiding werkvoorbereiding beeld tot 4 personen 
- toevoegen 3e imagerstation en kleine plotter aan Scitex 

systeem 
- uitbreiding conventionele litho tot maximaal 6 personen 
- uitbreiding tekstmontage tot maximaal 6 personen 
- uitbreiding zwart/wit litho tot maximaal 4 personen 
- uitbreiding voorbereiding zwart/wit tot aaximaal 2 

personen 



- toevoegen tweede grootmontagetafel 
- toevoegen van een bedrijfsleider aan de organisatie 
- uitbreiding aantal verkopers tot 4 
- uitbreiding bedrijfskantoor met 2 orderbegeleiders en 

1 calculator 
- de systemsgroep krijgt 5 kamers voor maximaal_ 4 

personen en een ontvangstkamer. 

Activiteiten en ruimtes waarover onduidelijkheid bestaat 
zijn in de plannen gehandhaafd. 



2.2. Bepaling van de benodigde ruimte per persoon 

Verwachte ontwikkeling van de ruimtebehoefte per 
funktiegroep gezien over een periode van 15 jaar. 

NUTTIGE RUIMTE 

Topmanagement (direkteur) 

1985 

39 
29 
19 

1990 1995 

39 · 41 

1 0, 8 
19 
1 1 

29 31 
19 21 
12 12 
17 15 
11 1 0 

Hoger management (adj.direkteur) 
Midden management (hoofd/chef) 
Lager management (sectiehoofd) 
Creatief specialist (onderzoeker) 
Logisch specialist (administrateur) 
Uitvoerende personen 5 tot 8 

Ruimte voor kantoorautomatiseringsapparatuur 

Beeldscherm met toetsenbord 
Printer 
Statisch archief 
Dynamisch archief 

1 , 0 
1 , 0 
0, 5 
0,4 

Bron: •Invloed automatisering op kantoorgebouwen• 
Bouwwereld 82 - nr. 2 (24 januari 1986) 

Hoger management 

Midden management 

Lager management 
Logisch specialist 

Business Unit Manager 
Systems Unit Manager 
Hoofd Verkoop 
Hoofd Bedrijfskantoor 
Hoofd Software 
Bedrijfsleider 
Productieleiders 
Administrateurs 

2000 

37 
27 
17 
1 0 
1 5 
1 0 

van belang zijn de schattingen voor 1990 en in mindere 
mate die voor 1995. Aangehouden oppervlaktes in de rest 
van dit verslag: Hoger management 30, Midden management 
20, Lager management 15 (extra ruimte i.v.m. aflegruimte 
voor grote orderzakken), Logisch specialist 12,5 (11 + 
1,5 i.v.m. beeldscherm en archief). 

Uitvoerende personen: Aangehouden is 9 m2 p.p.{zie 
opstelschets) tenzij meer nodig is i.v.m. de te gebruiken 
apparatuur. 
Uitzondering vormen de verkopers, deze zullen zelden 
allemaal op één tijdstip tegelijk aanwezig zijn ( 7,5 m2 

p.p.). 



2.3 Bepaling van de r-uimtebehoefte 

Met ce'-,_,lp v'?.n :..cc+dstuL- 2.2 en een aantal cr:iste:s='-,etser, is pe,
ac"::i v: tei t c!e bencdigde pr·imait-e n.l:mte berJ3al c::. Tesamen met een 
schatt::.ng voc,,- d!:: sec:u.ndaü·e r-uimte vcn--rnt dit de vuimtebehoefte 
vari E.D./Tekst ei'. Beeld. ·• 

Benodigde opslag-en archiveringsruimtes. 

In de huidige toestand zijn materiaalvoorraden en 
archiefstukken verspreid over diverse ruimtes en kasten in de 
twee in gebruik zijne gebouwen. 
Het betreft hier de volgende zaken: 

Bedrijfskantoor: orderzakken(7 rekken), ordners(2 rekken), 
schrijfwaren(6 rekken) 

- Voorbereiding tekst: orderzakken(4 rekken), tapes(4 rekken) 
schrijfwaren(l rek) 

Opslagruimte chemicaliën :chemicaliën(2 rekken) ,fotografisch 
materiaal (3 rekken). 

Opslagruimte fotogr.mat. :fotografisch materiaal(S rekken), 
onderhoudsmateriaal. 

- Océ proefruimte :diverse bussen ammoniak. 
- Conventionele litho :order zakken. 
- Computerroom 

Kanaaldijk 
:beeldtapes(S rekken), kluis. 

:chemicaliën(2 rekken) ,fotografisch 
materiaal(S rekken), orderdozen(9 rekken) 
verpakkingsmateriaal(2 rekken), machine
onderdelen(l rek), proefdrukken(l archief
kast), papiervoorraad(diverse rekken en 
pallets), licht ontvlambare stoffen(+ 300 
liter) in aparte ruimte, inktopslag.-



Aangenomen is dat gelijksoortige zaken in de toekomst op één 
plaats opgeslagen worden. Dit leidt tot het volgende voorstel: 

~) Archief : orderzakken en -dozen : + 7+4+9=20 rekken,waarvan 
+ 3 rekken tapes tekst, blijft over 17 rekken. 

~) Opslagruimte B.K.: ordners (2 rekken), admini ■ tr~tie 
materiaal (5 rekken). 

c) Kopieerruimte tekst: administratie materiaal (2 rekken). 
d) Opslagruimte chemicaliën: chemicaliën (4 rekken), 

ammoniak ( 1 rek). 
e) Opslagruimte fotogr.materiaal: 10 rekken. 
f) Tape opslag beeld:~ 4000 tapes nodig, d.w.z.4000/300 = 

14 rekken, tevens kluis hierbij onder 
brengen. 

~) Tape opslag tekst: + 3+4=7 rekken tapes. 
h) Proefdrukkerij: voorraad papier, archiefkast voordrukken, 

inktopslag. 
i) Onderhoudsmateriaal: TL-buizen, machineonderdelen, 

ongebruikt meubilair. 
i> Licht ontvlambare stoffen: dienen in een speciale brand

veilige ruimte opgeslagen te 
worden (buiten het gebouw) 

Afmetingen: opslagrekken beeldtapes 0,45 x 1,20 m2. 
2 overige rekken 0,6 x 1,0 m • 

voor a), d), e), f) en g) zijn opstelschetsen gemaakt om de 
ruimte behoefte te bepalen. 
Het valt te overwegen zoveel mogelijk opslagruimten bij elkaa~ 
te plaatsen. 
Er moet daarbij op toegezien worden dat chemicaliën en 
fotografisch materiaal in gescheiden ruimtes worden 
opgeslagen, om inwerken van chemische dampen op emulsies te 
voorkomen. In de opslagruimte voor chemicaliën wordt bij 
voorkeur een vloer toegepast die in staat is lekkende 
chemicaliën op te vangen. 
Indien materialen naar een verdieping getransporteerd moeten 
worden is een goederenlift noodzakelijk. 

-,.-



Bepaling van de benodigde ruimte per activiteit. 

1. Productieleider tekst 
2. Werkvoorbereiding tekst 
3. Chef 
4. Typekamer/corrector 
5. Montage 
6. Doka 
7. Kopieerapparatuur 
8. Klanten kantoren 
9. Operating 

10. Computerroom 
11. Miniscan 
12. LS 210 

subtotaal 1 - 12 

13. Productieleider beeld 
14. Techn.Werkvoorbereiding 
15. Systeem voorbereiding 
16. Scan voorbereiding 
17. Scanner 410 
18. Scanner 340 
19. Machineruimte 
20. Presponse 
21. Edit 
22. Eray plotter 
23. Ontwikkelmachine 
24. Computerroorn 
25. Conventionele litho 
26. Repro 
27. Cromalin proef 

Subtotaal 13 - 27 

28. Productieleider zwart/wit 
29. Voorbereiding zwart/wit 
30. Zwart/wit litho 
3 1 • Doka 

1 5 
45 (opstelschets) 
1 0 
81 (9 personen à 9 a 2 ) 
54 (6 personen à 9 a2) 
20 
15 (schatting) 
30 (2 kantoren à 15 a2) 
34 (opstelschets) 
29 (opstelschets) 

7 (ops te lschet s) 
30 (opstelschets) 

370 

1 5 
46 (4 pers.à 9m 2 ,1om 2apparatuur) 
18 ( 2 pers. à 9m 2 ) 
18 (2 pers.à 9m2) 
11 (opstelschets) 
28 (opstelschets) 

bij voorkeur op dak plaatsen 
9 (opstelschets) 

58 (opstelschets) 
23 (opstelschets) 
18 (opstelschets) 
41 (opstelschets) 
64 (6 pers.à 9m 2 ,1om 2apparatuur) 
57 (opstelschets) · 
23 (opstelschets) 

429 

1 5 
1 8 (2 pers.à 9m 2 ) 
36 ( 4 pers.à 9m 2 ) 
50 

32. Grootrnontage 
:J 2.00 3 3. Kopie + proefdruk (opstelschets) 

3 4. Camera SAH 0 
3 5. Camera expressa 69 (opstelschets) 

Subtotaal 28-35 388 



36. Tape opslag beeld 23 (opstelschets) 
37. Tape opslag tekst 10 (opstelschets) 
38. Opslag chemicaliën 9 (opstelschets) 
39. Opslag fotogr.materiaal 12 (opstelschets) 
40. Opslag onderh.materiaal 25 (schatting) 
4 1 • Archief 26 (opstelschets) 
42. Wasgelegenheid* 10 (schatting) 
43. Werkkast 5 (schatting) . . 
44. Kantine* 60 (± 50 personen à 1,25 • 2, 
45. Keuken* 15 (schatting) 
46. Pantry 5 (schatting) 
47. Toiletten 30 (schatting) 

Goederenlift 0 

Subtotaal 36-47 230 

48. Hal/receptie 50 (balie 1 5, zithoek 2 0, loop-
ruimte 1 5) 

49. Administratie 25 (2 pers.à 1 2, 5 m2) 
50. Hoofd B.K. 20 
5 1 • B.K.orderbegeleiding/ 

planning 108 ( 1 2 pers.à 9m 2 ) 
52. B.K. inkoop/calculatie 36 ( 4 pers.à 9m 2 ) 
53. B.K. opslag/printers 15 (schatting) 
54. Hoofd verkoop 20 
55. Verkopers 30 (4 pers.à 7, Sm 2 ) 
56. Ontvangstkamers 

B.K./verkoop 30 ( 2 kamers à 1 5 m2) 
57. Beoordelingsruimte 15 (schatting) 
58. Conferentiekamer 50 
59. Secretariaat 1 5 
60. Business Unit Manager 30 
61. Bedrijfsleider 20 
6 2. Systems Unit Manager 30 
6 3. Hoofd software 20 
6 4. Software groep 150 (5 kamers voor 4 pers.à 7,5 m2) 
6 5. Ontvangstkamer systems 1 5 (schatting) 

Subtotaal 48-65 679 

* Indien E.D/Tekst en Beeld in het gebouw van E.D/Offset wordt 
ondergebracht kunnen de bestaande faciliteiten gebruikt 
worden en vervallen er 85 m2 • 

Subtotaal 1-1 2 370 - 370 
• 13-27 429 = 429 
• 28-35 388 = 388 
• 36-47 230 - 85 .. 145 

" 48-65 679 = 679 

Totaal 1-65 2096 - 85 = 2011 



Schatting van de benodigde secundaire ruimte. 

Secundaire ruimtes zijn o.a. gangen, trappen, liften, en 
technische ruimtes. 

Situatie bij E.D./Tekst + Beeld, november 1987 (in 1) 
(constructieruimte verwaarloosd) 

Vestdijk 
Kanaaldijk 
Totaal 

Gangbaar bij kantoorgebouwen 
(constructieruimte 5%) 

Primair 
80 
87 
82 

71 

Secundair 
20 
13 
18 

24 

E.D./Tekst + Beeld: secundair is 0,22 x primair 
Kantoren algemeen : secundair is 0,34 x primair 

voor een voorlopige schatting wordt nu aangehouden: 
secundair is 0,28 x primair 

Totaal 
100 
100 
100 

95 

Een goed beeld van de benodigde secundaire ruimte ontstaat pas 
bij het maken van een ontwerp. 

Totale ruimtebehoefte 

Primaire ruimte 
Secundaire ruimte 0,28 x 2096 = 

Totale ruimte 

2096 
587 

2683 m2 

Bij gemeenschappelijk gebruik van kantine wordt dit:. 

Primaire ruimte 
Secundaire ruimte 0,28 x 2011 = 

Totale ruimte 

2 0 1 1 
563 

2574 m2 



2.a Bepaling van overiae eisen aan de ~uimtes te stellen. 

ue-:. :=et.re...::t h1e~· een -3ant?.~ e1se:: die door· spec'.:-fieke a□paratuur 
ges~s!j wcvden, alsmede een aanta! =a~·en zo3!s saritaire ruimtes 
e:1 ,1loer-belasti;:gen. 

Klimaat/Licht/Geluid 

Hier gelden de algemene opmerkingen zoals die zijn vermeld in 
hoofdstuk 1.4 . 
Daarnaast worden door leveranciers van apparatuur eisen 
gesteld om het functioneren van de apparatuur te waarborgen. 

Apparatuurgegevens 

Scitex-computers: temperatuur 20 ± 2•c, nooit kouder dan 1o•c 
maximale schommeling s•c per uur 
relatieve vochtigheid 55 ± 5% 
overdruk in computerroom i.v.m. beperking 
stofoverlast. 
filter in airconditioning: vangt 60% van de 
10~ stofdeeltjes. 

Eray-plotter klimaat: zie scitex 
scheiden van ontwikkelmachine i.v.m. 
aantasting van de laser door chemie 
vloervlakheid 5 mm/ml 

Scanner 340 : temperatuut 1a-2a•c, maximale schommeling 
2•c per uur 
relatieve vochtigheid 50-70% 

Scanner 410 : temperatuur 1s-2a•c, maximale schommeling 
2•c per uur 
relatieve vochtigheid 60-65% 

Aanbevolen voor scanners: 20-26•c;2•c;uur/S0-6S% r.v. 

Maximale afstanden: VAX-miniscan Sm 
Scitex-imager 15m 
Scitex-scanner 15m 
Scitex-presponse 15m 
scitex-eray 30m 
Scanner 340-vacuumpomp 25m 

Ethernet (=intern datanet) 100 m lang, afstand aansluiting 
hoofdleiding mag maximaal 12 meter bedragen. 

Transportafmetingen 

Eray-plotter: 
LS 210 

188 x 99 x 244 cm 3 (hxbxl) 
134 x 137 x 210 cm 3/87 x 177 x 202 cm3(hxbxl) 
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Doka: ontwikkelmachines: watertoevoer (met filter) 
voorraadtanks chemie 
zilverterugwinningston 
in de toekomst: voorraadtank 

afgewerkte chemie 
waterafvoer • 
luchtafzuiging(chem.daapen,warmte) 
mogelijkheid om huid acboon te 
spoelen 
goede scheiding electriciteit en 
vloeistoffen 
chemisch bestendige vloer 

Repro:- goede afzuiging bij de etsbak 
- afzuiging op Océ-ammoniak ontwikkelmachine 

contactkasten afzuigen i.v.m. warmte-en ozonvorming 
door de ingebouwde xenon-lampen 

Beeldschermapparatuur 

Bijgaande overdruk uit het voorlichtingsblad:•werken met 
beeldschermen•,uitgegeven door de arbeidsinspectie geeft 
enkele eisen die aan de werkplek gesteld kunnen worden. 

Sanitaire ruimtes (zie ook hoofdstuk 1.4) 

Bij de proefdrukkerij is een wasgelegenheid voor het personeel 
noodzakelijk. 
Toiletten: ~ 

1 toilet per 15 vrouwen; toilet, liever 2 toepassen 
1 toilet per 25 mannen : 4 toiletten, liever enkele urinoirs 

toepassen. 

Vloerbelastingen 

Aangehouden bij de berekening: eigen gewicht van de machine 
middelen met een nuttige belasting van 1 KN/m 2 op een strook 
van 90 cm rondom de machine. 

LS 210 
oppervlak 1 ,29 x 1,89 m2 gewicht 2100 kg 
computervloer: 0,3 KN/m 2 

((1,29+1,8)x(1,89+1,8)-1,29x1,89)x1+21 
+0,3 = 2,9 KN/m 2 

( 1 ,29+1,8)x (1,89+1,8 

(bij transport: 1,37 x 2,10 m2/1600 kg 5,5 KN/m2) 

Scanner 410 
oppervlak 2,25 x 1,20 m2 gewicht 920 kg, computervloer 
( (2,25+1,8)x(1,2+1,8)-2,25x1 ,2)+9,2 

+ 0,3 = 1,8 KN/m 2 
( 2, 2 5+ 1 , 8) X ( 1 , 2+ 1 , 8) 



Scanner340 
oppervlak 3,96 xl,14 m2 eigen gewicht 2000 kg, computervloer 
((5,7x2,94)-(3,96x1,14))x1+20 

+ 0,3 a 2,2 KN/m 2 
5,76+2,94 

Plotter 
oppervlak 2,17 x 0,64 m2 gewicht 1800 kg, computervloer 
( (3,97x2,44)-(2,17x0,64) )x1+18 

+ 0,3 = 3,0 KN/m 2 
3,97 X 2,44 

(bij transport:2,44 x 0,99 m2/2100 kg; 8.7 KN/m2) 

Ontwikkelmachine 
oppervlak 1,7x1,7m 2 , gewicht 850 kg., computervloer 
{(3,5x3,5)-{1,7x1,7)) x1 + 8,5 

+ 0,3 = 1,9 KN/m2 
3,5x3,5 

A.C.Unit: 
oppervlak 2,0x0,8 m2 , gewicht 650 kg., éen kant loopruimte 
{(2,0x1,7) - (2,0x0,8)) x 1 + 6,5 

• 2,4 KN/m2 
2,0x1,7 

Kluis: 
oppervlak 0,8x1,55 m2 , gewicht 1200 kg 
(0,8x1,55) X 1 + 12 

"'5 KN/m2 
1,6x1 ,55 

Proefpers FAG: 
oppervlak 4,5x1,5 m2 , gewicht 4100 kg. 
Naast de pers kan hoge vloerbelasting optreden 
(papiertransport). Daarom wordt hier niet gemiddeld over een 
gebied groter dan de pers. 

4 1 
-= 6 KN/m 2 

4,5x1,5 
De machine steunt op 6 poten. Stel dat de middelste twee de 
helft van het machine gewicht dragen. Dan is de puntlast per 
poot maximaal 41/4 = ± 10 KN/m 2 • 

Camera Expressa: 
Het gewicht bedraagt 1800 kg. Het is zinloos om hiervoor een 
gemiddelde vloerbelasting te bepalen aangezien het gewicht 
slechts op twee plaatsen naar beneden wordt afgevoerd. 



BRON: "Werken met beeldschermen" 

'Voorlichtingsblad 13, uitgegeven 

door de arbeidsinspectie. 

7 .2 De werkomgeving 

7 .2.1 Verlichting 

7 .2.1.1 Voor een goede waarneming van de informatie op het beeldscherm is het van 
belang de verlichting en de beeldschermapparatuur goed op elkaar af te 
stemmen . 

7 .2.1.2 Verlichtingsniveau 

..t--
0 

7.2.1.3 

·. 

Aangezien op veel plaatsen zowel "conventioneel" kantoorwerk als beeld
schermwerk in één ruimte wordt verricht is het gewenst in deze gevallen uit te 
gaan van normaal verlichte kantoorruimten (omstreeks 500 Lux op een hoogte 
van 0,8 m boven de vloer). 

Afscherming verlichtingsarmaturen 

Aan de iï°chtafscherming van de verlichtingsarmaturen moet bij het gebruik 
van beeldschermen hogere eisen worden gesteld dan in ruimten zonder beeld
schermen. Deze hogere eisen zijn het gevolg van de spiegdend~ voorvlakken 
van beeldschermen. De anti-spiegcl_ingsvoorzieningen op beeldschermen (zie 
6.2.3) zijn niet doeltreffend genoeg om spiegelingshinder geheel te voor
komen. Daarom is het gewenst dat de verlichtingsarmaturen van opzij gezien 
geen licht uitstralen. Met behulp van roosters is de zijdelingse liohtuitstraling 
tot ca. 50° ten opzichte van de vertikaal te beperken. De beeldschermen 
kunnen dan overal in de werkruimte worden geplaatst. 

7 .2.1.4 Luminantie-verhoudingen 

De luminantieverhoudingen op en rond de werkplek dienen bepaalde grenzen 
niet te boven te gaan. Aanbevolen wordt ervoor te zorgen de luminantics van 
de verschillende gedeelten van het werkvlak niet meer dan een factor ~ _r,er
schillen. De verhouding tussen de luminantie van de omgeving (bijvoorbeeld 
raam of wand) en die van het beeldscherm moet bij voorkeur niet meer dan een 
faktor 10 bedragen. De luminantie-verhoudingen van de omgeving worden 
beïnvloed door de keuze van de kleur en materiaal van wanden, gordijnen, 
vlorrhedekkinl!. zonwerinl? en plafond. 

7.2.1.5 Vensters 

7.2.2 

Bij het afstemm~r, van de luminantie van vensters op de beeldschermluminan
tie verdienen de volgende aanbevelingen de aandacht. 

a Beeldschermwcrkplckkcn kunnen niet willekeurig dichtbij vensters worden 
geplaatst. De beeldschermen zijn niet goed leesbaar (spiegelingshinder en 
wegvallen contrast) bij een overdaad aan daglicht en eventueel zonlicht. Bijna 
altijd gesloten zonwering of gordijnen is dan het gevolg. Het verdient aanbeve
ling om bij de inrichting van de werkruimten voor becldschermwerkplckken 
de zone tot ca. 3 meter vanaf de vensters niet te gebruiken. 
b Ter voorkoming van te hoge luminantievcrhoudingcn is het gewenst het 
beeldscherm niet tegen een achtergrond te plaatsen waarin zich een venster 
bevindt. Samen met het feit dat de vensters ook niet in het beeldscherm mogen 
spiegelen leidt bovenstaande aanbeveling tot de regel dat beeldschermwerk
plekken in een richting loodrecht op de vensters moeten worden opgesteld. 
c Voorts is in een ruimte waar beeldschermen staan opgesteld altijd een 
goede zonwering nodig. Zonwerende ruiten of doorschijnende lamellen of 
gordijnen weren het (zon)licht meestal onvoldoende. 

Geluid 

De printers en andere apparatuur in de werkomgeving mogen niet meer geluid 
produceren dan 45 dB(A). Om dit niveau Ic bereiken zal het yaak nodig zijn 
de lawaaiige printers in aparte ruimten op te stellen ofte voorzien van geluid
dempende omkastingen (zie afb.9). 

Naast deze geluidbron kan er ook sprake zijn van een hoge, vaak irritante piep
toon, meestal in de buurt van de 15.000 hertz; maar soms tot in de buurt van 
30.000 hertz. Als grenswaarde kan worden gesteld dat de toon 'onhoorbaar' 
moet zijn voor 20-jarigcn, hetgeen ruwweg overeenkomt met 25 dB voor het 
gebied onder de 20.000 hertz. 

. . 
7.2.3 Het hinnenJ:limaal 

Het klimaat In kantooromgevingen verdient ruime aandacht. Ook indien er 
niet met beeldschermen wordt gewerkt is het binnenklimaat vaak een bron van 
klachten. Met name de droge lucht (lage relatieve vochtigheid), vaak veroor• 
zaakt door de verwarmings• en luchtbehandelingsinstallaties is oorzaak van 
veel klachten. De plaatsing van de inblaasopeningen van de luchtbehande
lingsinsfallatie ten opzichte van de werkplekken veroorzaakt vaak klachten 
over tocht. Aangezien beeldschermapparatuur (samen met de bijbehorende 
randapparatuur) nogal wat warmte produceert moet de capaciteit van de 
warmte-afvoer {!root ziin, echter zonder tocht te veroorzaken. 



2.5 Bepaling van de q811118nste relaties. 

\/c:::w de p~·ccuctie van tekst, de prcducti.e van bee~d en de 
kar,t:x:wacti vi tei ter i: een relatie;;,atri >·: opgest.el d. Daat·in zi jr 
ook r-elaties aangegeven met enkele activiteiten buiten die 
a-fdel ingen (zoals de zwat~th-Ji t productie). Ten behoeve van·.de 
lee:baarheid zijn de matr-ices ve,·taald in diagt·ammen. Dn dazelfde 
reden is tijdens de bespt·ek ing van de diagt·ammer gebruik ganaakt 
van kleur-encodes die in dit verslag niet weergegeven kunren 
werden. Zoal: in de toelichting vermeld i: er biJ het in kaart 
bt·engen van de ga-.ienste relaties van ui tgegaar dat de bestaande 
order,ing gehandhaa-Fd b:ijft. In deel 3 is □Of nog een str-~
:che~a opger;omen. 

f 



RELATIEMATRIX 

1 PRODUCTIELEIDER TEKST 

2 WERKVOORBEREIDING T. 

3 CHEF· 

4 TYPEKAMER/CORRECTOR 

5 MONTAGE 

6 DOKA 

7 KOPIËREN 

8 KLANTEN KANTOREN 

9 OPERATING 

10 COMPUTERROOM 

11 MINISCAN 

12 LS 210 

14 TECHN. WERKVOORBER. 

15 SYSTEEM VOORBER. 

16 SCANNER VOOR BER. 

17/18 SCANNERS 

20 PRESPONSE 

21 EDIT 

22 PLOTTER 

23 Cl-llWIKKELMACHINE 

2~ COMPUTERROOM .BEELD 

25 CONVENTIONELE LITHO 

26 REPRO 

27 CROMALIN 

28 PROO. LEIDER ZWART/ 

29 VOORBEREIDING ZW/W 

30 ZWART/WIT LITHO 

31 DOKA 

32 GROOTMONTAGE 

33 KOPIE/PROEFDRUK 

34/35 CAMERA'S 

41 ARCHlff •· 

51 BK ORDERBEGELEIOING 

61 BEDRIJFSLEIDER 

64 SOFTWARE GROEP 

2 

3 

.s 

IET!. MINDER 
BELANGRIJK 

0 CJff!ELANGRIJK 

U NEUTRAAL 

X (HjEWENST 

D'T BLOKJE CifffT DE 
i RELATIE WEER TUSSEN 
r DE ACTIVITEITEN 1 EN 4 



RELATIEMATRIX 

48 HAL/ RECEPTIE 

49 ADMINISTRATIE 

50· HOOFD B. K. 

51 B.K. ORDER BEGELEIDI N 

52 B.K. INKOOP/ CALCULATI 

53 B.K. OPSLAG 
54 HOOFD VERKOOP 

55 VERKOPERS 

56 ONTVANGSTKAMERS 

57 BEOÖRDELINGSKAME R 

SS CONFERENTIEKAMER 

59 SECRETARIAAT 

60 BUSINESS MANAGER 

61 BEDRIJFSLEIDER 

62 SYSTEMS MANAGER 

63 HOOFD SOFTWARE 

64 SOFTWARE GROEP 

65 ONTVANGSTKAMER SYST. 

1/ 13/ 28 PRO□ U CT fELEIDER 

2 

3 

5 

WAAA E NABIJHEID ~LA 

A: ~~ill_lJK ROOD 

f . ERG BELANGRIJK 

1 IETS MINDER 
BELANGRIJK 

0 CNBELANGRIJK 

U NEUTRAAL 

X ONGEWENST 

'

DIT BLOKJE GEEFT DE 
RELATIE WEER TUSSEN 
OE ACTIVITEITEN 1 EN 4 

.• 
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DEEL 3: Ov'ERZID-fT VAN DE GECCJ\ISTATEERDE 1-UISVESTII\GS'EISEN 

Op de hiernavolgende pagina's z1Jn, 
voor E.0./D-f-fset a~delingen magazijn en 
voor E.0./Tekst en Beeld, bijeengebracht: 
1: Een overzicht van de ruimtebeh~te 
2: Ruimteeisermatrices 
3: Een relatiediagram 
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achtereenvolgend 
kleinoFFset en 

,• 



Overzicht Ruimtebeho~te E.D./0-f-fset. 

Magazijn: 
Bul kc,ps lag 
Stellinge:: 
Rekken 
Diversen 
Expecitie 
Transport 

Totaal 

!<lei n OHse"':.: 

320 
346 

72 
100 
245 
231 

1314 

f<antocrh:ani ta:.,- 180 
Or-ukke::l'IOOY-'.:Je,-. 285 
Afwerking 239 
Transport 178 

Totaal BB: 
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RUIMTEEISENMATRIX / 
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AFDELING (EN}: MAGAZIJN 

/4~:f'%~~~~~~~~~~~~1~~~/ ~,, 
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TEEISENMATRIX. / 
RLJlM VEN DSUK/OF'5ET/c • _ ,,, . qj 

BEDRIJF: EEINND) "~LEIN OFFSET / t-"' " --- , .. , ./ ,),-1/~,i,,: 43/"~'lo/ ~ <...'~> ~/ AFDELING 1 · './; ., ___ -- , - " · •t'1/ ~ · 1/ 
n' , ' - , _, -u,_, , - -,--

AKTIVITEIT / RUIMTE 

- ---~--·---- - -- ----- - ··------· -·--------r--- ----. - - - - - --WASGELEGENW-EIO 1- 25 2,4 - + ! -
1 

- , - 2LO' -

!OI~~E~- ____ ""'._ 20 _ 2,4 _ - _ + I - I - , - 2,0 -

30 2,7 2,0 -
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+ 
+ 

+ -

+ -

' «/- ! •J. 1 •h. 
-
---

HAL/ENTREE 

SPREEKKAMER 
------- -------- -- --- --- --- -----------------
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~+-------- ·- ---·- -1- --- -- --- --- ----- --·- ---------------
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' 

ASS. BEOR~~~!~ER_:_41-1=---..:=----'----------- ---- -----------------~~-----------
ORDERBEGELEIDING_I 4 

CHEP/VOORMAN 2 
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1 

1 
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60 

20 

10 

25 

3 
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2,7 -- + 
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TOK(2MAAL) 2 32 2, 7 1,8 1) - - - 10 O 10 - •J~ • 

--------------- ---...--.----~-----------' - - +_ - - - \+} - - - - -~-- _+,_ ____________ -! 

--- . -• 1,8. 1)! - . - - 10 O 10 - 750 PAPIER - - + - - - (+) 
--

2,7 750 PAPIER - - i - + 

2-;f 1,8 1) - - - 10;_n~_1n - 750 PAPIER - - 1 + - - - (+) - - - - - - + i 
~-

750 PAPIER -
-:2~ _ , il 1,8 1)'. - . -___ :---1.0-,o_1{L_~ 750 PAPIER _ - i ,!,___= 750 PAPIER w 

ADRESSEERINRICHT 1 2~2,? 1,8' 1); - - - 10,0_10 __ - 750 P____ , _ ~ n, . -w•-,-•--u::, I 
ROTOMATIC 1 · 16 : 2, 7 1, 8 1)1 - - · - 10 O 10 - 750 P _ - - , -

APIER ---------
APIER 

--- -·---------·- - ------~--· ----- -----+------ '-·----------'--~-------
PLOCKMATI<; ___ 1 __ 1_9_~2_,_:.__1_,_0 __ 1>;_ - . - - _ ~! 0_ 10 __ - _ _25_!: PAPI_E~ _-__ -_l - __ -___ - ___ ::-__ ::- _-__ --~-::- -__ ,_-__ -_.,.1 _+ _____________ ___. 

HANDVERGAREN 5 . 6.?_;__2J7 1,8! 1>L :::- -~ -__ _:"_10,0 __ 10 - 750 PAPIER - - : - - - - - - - - . - - - • -

HULPAPl>ARATUUR " ·30 :2,7 1,8 1), - •- - 10 0 10 - 750 PAPIER - -1 - - - - - - - - - - C ♦ 
_'.'_-; 17: 2,7~1,8 1)---1- - - 10,0_ 1)·--=- - 7~9,_P_-6.~IER_ - ___ : -l SNIJMACHINE __ 

BOOR 

PERPOJET 

PAPIERVERNIETIGE 

WERKKAST 

INPAK INRICHTING 

+ - ! C ..... 
" _J--i_?1._~~♦-- _-:-4- _:-_..JJ)_.0_1Q ___ - 750 PA.PIER _:__ __ -:j•_ -: ____ ~----=-----=-~------ - - - - + 

6 ! 2,7_ 1,8 __ +_~_:_j_ _ _:-_:-__ _!O,O 10 - 750 P~~~-ER _ __ _ ":'. ___ "."_. __ : + _ _::-__ ::__-___ - __ + 

0 

6 · 2, 7 1, 8 + - 1 - - 10, 0 10 - 500 MENS _ - • _ _ .,. _ + _ _ _ _ _ + 
------· - ----1 -- 1 - ------- ---------

4 2,4 - + -
1 

- - 2,0 - - 750 MENS __ -_i + + -

1 25 2,7 1,8 
i 

t > L 
- ' 

' - 10,0 __ 1~--- 500 MEN!., - - Î :.:-
--- ·---· ----- ' -,-- --

-- -- - -

+ 

1) Inpandigheid aïieen mÖgelijk - --- -- -PÄPIE-R/PILM/MENS:- Zie blz~,. 
indien voldoende daglicht volgens__ ____ ___ · 
veiligheidsbesluit we~kplaatsen 

+ -

-.....--- -- - - - - -- - --- -- -- -· ---------- --- - ---------- - - ---- - ------- ---------' ~, __ 
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overzicht ruimtebehoefte E.D/Tekst en Beeld 

1 Produktieleider tekst 15 
2 Werkvoorbereiding 45 
3 Chef 10 
4 Typekamer/ corrector 81 
5 Montage 54 
6 Doka 20 
7 Kopieerapparatuur 15 
8 Klantenkantoren 30 
9 Operating 34 

10 Computerroom 29 
11 Miniscan 7 
12 LS 210 30 

370 

13 Produktieleider beeld 15 
14 Technische werkvoorb. 46 
15 Systeem voorbereiding 18 
16 Scan voorbereiding 18 
17 Scanner 410 11 
18 Scanner 340 28 
19 Machineruimte 
20 Presponse 9 
21 Edit 58 
22 Eray plotter 23 
23 Ontwikkelmachine 18 
24 Computerroom 41 
25 Conventionele litho 64 
26 Repro 57 
27 Cromalin 23 

28 Produktieleider zw/w. 
29 Voorbereiding zw/w. 
30 Zwart/wit litho 
31 Doka 
32 Grootmontage 
33 Kopie/Proefdruk 
34 Camera Expressa 

429 

15 
18 
36 
50 

200 
69 

388 

36 Tapeopslag beeld 
37 Tapeopslag tekst 
38 Opslag chemicaliën 
39 Opslag foto 
40 Opslag onderboud ~ 
41 Archief 
42 Wasgelegenheid 
43 Werkkast 
44 Kantine 
45 Keuken 
46 Pantry 
47 Toiletten 

- Goederenlift 

23 
1 0 

9 
1 2 
25 
26 
10* 

5 
60* 
15* 

5 
30 

0 

230 

48 Bal/receptie 50 
49 Administratie 25 
50 Hoofd BK 20 
51 BK orderbegeleiding 108 
52 BK inkoop/calculatie 36 
53 BK opslag/print 15 
54 Hoofd verkoop 20 
55 Verkopers 30 
56 Ontvangstkamers 30 
57 Beoordelingsruimte 15 
58 Conferentie kamer 50 
59 Secretariaat 15 
60 Business Unit Manager 30 
61 Bedrijfsleider 20 
62 Systems Unit Manager 30 
63 Hoofd Software 20 
64 Software groep 
65 Ontvangst kamer 

Totaal primaire ruimte 
Schatting sec. ruimte 

Totaal 

150 
1 5 

679 

2096 
58 7 

2683 

* Bij huisvesting op het terrein van E.D/Offset vervallen 
42, 44 en 45. 
De totalen zijn dan 

5'1 

Totaal primaire ruimte 
Schatting sec. ruimte 

Totaal 

2 0 1 1 
56 3 

2574 



VJ 
IV 

RUIMTEEISENMATRIX 
BEDRIJF: E!NDHOVE:N DRUK/T+B 

AFDELING (EN( 
PRODUCTIE TEKST 

/~~1/~/~~/.~~~~1/,~/~~~~~~~~/.~~½ /~ 
p RODUCTI E BEELD /_ 4::-/ ri<J:>..::,.. /' <:::51/,.:~ /. s / .§ 1/ ~ 1/ r--<f /.~ / (~ ,...,Jz-S.'<;/_ ~ 1/ c'?-1/_ <.+~,,/::-/ "~ /.<, 'v ,,_<3:-,,~ ~ / ~<..,> ~ 

<..,~/ ~// <ö ~/ . / / 

AKTIVITEIT/RUIHTE 1 1m2 1 m I m : •/-1 ■/- J.,.L I ■/- kNAn'2 kNI ka l tux 1 ·cl%''•/- 1 
•/- 1"1- IJi/- '•/- !al- !tv'- !«/-1 ■J. 1.1- 1 ■1- ·!•/- T rh l .L 1 7 OPMERKINGEN 

1IPRODUCTIELEIOER T 

WERKVOORBEREIDING 2,7 - - 1 - + 

MEN 
' 

- 2,0 - i - 500 MENS . . 1 

CHEP 1 10 2,7. - - - + - 2,0 - ' - 500 MENS 

~ITYP~-~_A!1_E~C_9RRE~~R1_B1_~,7 - - - +---_ 2,0 - __ - 500MENS 

51MONTAGE 6 54 2,7 - + - 2,0 - - 500 MENS 

6 DOKA 

1 
- 1 -

1 

+ + ♦ 

+ ' -

+ 

+ -

+ + 

♦ 

+ 
--------------------¼ 

·-------· --------l 

-
7 KOPIEREN 

1 __ 20 _2i] __ -: 

0 15 2, 7 -

7 30 2, 7 

+ - __ - _ _::-_ ~_O __ :-:-_. _ -_'."·-·-FILM 

+ ·-- ___ 2,0 500 MENS 

500 MENS 

- _____ + + ♦ 
- - (♦)-- ..::-··-_-------i 

- - l -
-------

8 KLANTEN~ANTOOR + 2,0 + 
. ·---··------

9 OPERATING 
-

0 COMPUTERROOM 
--- -·--

3 34 2, 7 
0 29 2,7 - + 

-------· - -- . - --- -

+ -~ ___ 2,0 

~--· 2,5 .• 

500 MENS 

45Ö~_37~-•~ __ 56
/"-: + ____ -_-=__--. • 

+ - + + - -- ---· - .. --- - --- -~---
+ + 

1 MINISCAN 0 7 2,7 - + + + 2,0 - - 500 MENS + 
--- -

2 1 LS 210 
----

0_~0 __ 2,_7_1.1_9 __ -t:_ ___ - _ - + _3.t.~~-~~1QQ. 500 te/1.,~!.5 + - '+ - '- + + + C + 

-➔• --· --- -·-- ------·----·-----=-----......:...-----------------------------
PRODUCTIELEIDER B~ 1 .15 2,7 - - '+ - - 2,0 - - 500 MENS • 
·--·- - --·- ---,- . -- ~- - .. . 

4 ITECHN. WERKVOORB. 4 :46 12,7: -
' 1 

1 - + - '.2,0' - - 500 MENS + + + 

SYSTEEM VOORBER. 2 18 :2,7: - - - + ·-:--2-;-~ - 500 MENS 
6_1s~~~voo~~-~R~I?!~ -~18 ,~,71 - : - ' - + - 2,o~-------5-0_0_M_E_N_S __ -_·_--_--_-~,-_--='-----=--=--------=---=---=---=--=-__.:,_=-......_-~--

I ~ 1 ' ,,;7 M ' 1 
SCANNER 410 0 : 11\2 1 7 1 1 1 4 . + - - + -~ 0 2 ,_5 920 750 /J..I __ /6s, + __ -_

7
1 _-__ - __ - __ - __ - _ ___:• ___ ;__, ________ ---,------------l 

CANNER 340 ____ 0 :28 _ 1

1

2, 7 ! 1,4 + _i - __ - __ + _ 2,0 5 2000 750 ••/,_, so40 + - 1- + - - - ·+ 

ACHINERUIJ'ITE O 10 2,0 - + - - - - - - 500 - - - - + 

0 IPRESPONSE -- --· 0:·i-1"2,~1-~-: - + + ··2;c)· - - --ns-MENS 

-----, ----
' 

- 1 -

♦ 

-------· 
+ -

1 EDIT 4 i57 !2,7!1,4 - , - + + 2,0 - - 375 MENS - - ! -
2 PLOTTER O '23 2, 7, 1,2 + - - :- - + 3,0 4,511800 500 "/.,.. ~q-;:-""+- - 1- + 

NTWIKKELMACHINE -o·:1a~-2_, 71-i", 9 + -+- + - ·2,0 ... - 85050Ö-~F'ÏLM . - -·;_- -+.+. + 
' 1 -~~~-- ' 4 K:oMPUTE:RRooM____ o 4-1 2·,-1 · - + - - -_----+ 2;s----=--e;so 375 ,dz "'/4 ~ 

t "' ♦ - .- - -

ONV. LITHO 1 66_4_ 2,7 .: ·-=---.:.- + - 2,0 - - 500 f'iÏ.;M·--· , . 
o· 57 2,1--i",4 · + - 1 - 1 z,o- -_- - 500 FILM---~ -+ 1-

. - +- + + + + 
o ··23 !2 1 1 4 + ; - - - ·2 o· ----~---·s-cro-·,;,,- ,·,7-· ------- --·-··--- · ·-- ··-- -

. 1 · ' ' 1 ' Ju' ~ - - ! + - + - - + -; --,---1 -: ·-·-1· ... .. -------- ·-· ----------,-- - ·• ----------

PAPIJR/FILM/MENS: Zie blz.84 - ·- · - ---·-----· ----·----------------

+ 

ROMALIN 

+ C .. • 

+ + + 

- • ♦ 

+ ·---------

----------- --------

. 1 i .. ------. ---- -- ----
~-- ~--- -- -· - - ______ L 



UT 
~ 

RUIMTEEISENMATRIX . ~/ ~<v/ / /~/ / / ! ~/ / / ~ ~ ~r;· 
BEDRIJF EIND!jOVEN DRUK/T+B ,~;-, ~'<SJ # Á~ ~~4e:,// /~x.K~~~;/ %~~~~<:, // /4 /4.~· ... 

'Q"'/ ~ .'V ~~ ,, 'V,' .... '?- ~/~'V 's.)": :v 'V/ ., ·"' ,, '" /~ '., ,' ;s" 
AFOELING(EN): ~'<.<P/. ..... ~ <>.~/ "'r:::,'5 -~ ~/~/ ~~,s'->. '+-% ,~ ,....~'v/"-i' ,.,.;s-<3"' "' -✓~ ,;,_~~/4~ -«> 

PRODUCTIE KANAALDIJK ~<~~ç_'v~ ~~ ~(:, ~+'.;fr:::,~""-<J-~~~:;.,c;;-~~,;§ Q..~ r:::,:f~~"': ~~ °00' -::J'~ /;j5' ""-41/_/6~ ,S-)_ 
ONDEaSTEUNENDE TAKEN .;-. # ~j~ ,Y /,~o/,._~~'%'1/.~;(,1,,"'/~~ .,:-'f)~-.,-":/,1 /~~ '. ~ ~~ !v'v'v ~<J- ~'f, 'v" -~-$> ~s: ': 
AKTIVITEIT / RUIMTE 

PROD. LEinER Z/W 

~/ ~' ~¼~4;, ~ ~/&A"~ç_'/ ~/-.\"' -<..~/<~/ ~/~ 4~ ~ <S ~'?- <..,~ ~~ <ö V -~ 
, / , / .,. 

m 2 ' m ' m · •/-1 •/- \ • .L I.;_ kNAn2 kNi ka ! lux 1 ·c 1 % 1 
•/- ' -./- \«/- 1./- •/- 1./- 'IV'- 1 «/- •.L 1 •/- ' ■/- ! 

1 15 2, 7 

2 18 2,7 

4 36 2,7 

0 50 _2,7 

+ 

+ 

+ 

2,0 

2,0 

2,0 

500 ME:NS 1-
500 MENS 

1 

-

500 MENS 1 -

+ - - ?_Z,O_ ------- FILM + + - + + + 

+ 
+ 

+ -

+ -

+ 
+ 

OPMERKINGEN 

-----· 

32 GROOTMONTAGE 

33 KOPIE/PROEFDRUK~ 
--195'2;-/T;13-;.;·-~-----.;.-6,CJ10-6000 750 PAPTEir-· -+ --+ ---- -r----+-+-----~-~-----C · --··---. ---------1-

-
34 CAMERA SAH 

35 CAMERA EXPRESSA 
1-

l~-T~P~OPSLAG TEKST! 0 

37 TAPEOPSLAG BEELD 0 

:81 OPSLAG CHEMIE 

39 OPSLAG FOTO 

0 

0 

10 2,7 -
23 2,7 -

9 2, 7 -
12 2,7 -

···------ ---- -- ----------
' 

IN Nl:EUWE: HUISVESTING KOMEN 

____ - 4,0 _1 1000 5o~~L~ ~ _______ + __ - __ - ... + + + V 

+ - - + 2,0 - - 375 

+ - - + 4,0 3 1200 375 
---- --- -- ---- --- ---- ----

+ - - - 4,0 - - 375 - + - - - + --- ·- - ------------------- -
+ - - - 4,0 - - 375 FILM 1-

- 4,0 - - 375 - - - -~01 O_!'SLAG ONDERHOUD 0 

0 

25 2,7_1_,~+ ___ _ ------~ ----- - ---- ---------- ·-·-- - - - - ~ - ----------------1 
41 ARCHIEF 25 2,7 - + - 4,0 - - 375 PAPIER 
- ---------- - ---- ---------
42 WASGELEGENHEID . Q_i"!9) 2,_4 __ -_....c+ ___ _ 2,Q - - 750 MENS 1 - - + - - + -- -

43 WERKKAST -
44 Ki\NTINE 

45 KEUKEN 
------

46 P(\NTRY 

0 5 2,7 --- ---- --
0 (60)2,7 -

a-7isf2·-. 1-----♦--
0 5 2,7 --

+ - 2,0 - - 750 MENS ·----·------ - - .+ - - + 
- 4 1 0 - - 500 MENS _ _ + 

- 4,0 - - 750 MENS _ _ , + 

- - 2,0 - - 700 MENS _ _ + 

---=----- - - - - - 1 

------- ::..-.~-- ---------------------------------1 
+ - + - ------- - ···- --· ______ :-. _ _: ___ ~n_!:u!tel gasaansl._ 

+ + 

471 TOILETTEN 0 30 2,4 - + - - 2,0 - - 750 MENS + 
--- . --------------

4,.44L4~: Gl':BRUIK-FACIL!Tl':!'rEN vm-i=;-;-rr.-/OFPS'ET- ··· - - -----·-·• ·- -----------
' PAPIE~/FILM/MBNS: ·Zie blz.84 

-t-
_L __ - . - -

- -·----- -------

11 .. ,, 
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RUIMTEEISENMATRIX / 
BEDRIJF: EINDHOVEN DRUK/T+B . 

AFDELING (EN}: / 
-KANTOOR /_' • / "J /_ v-· / .. ,, .,._,,) ,/ ...L.Y /-.'tl'/,(_" f_.,,,:"(.1"/ ......_., / ... "v-/ ., '/..-,\>!·/ ( '\," / ,"l..-/ ,'I.~ /1 """ /_ ,......, / ''--" / ~~ • 

/~~,~ 
~~/ ~✓--

L / / 

AKTIVITEIT/RUIHTE 1 1 mZ I m I m ! ■/-1 ■/- l ■..L I ■/- kNAn'Z kNI ka! lux 1 •c 1 % '•/- 1 «/- l«/-111/- ·•/- '•I- !.!- !•/-: ■L I.L '.t. liv-, rh 1 .L! 1 OPMERKINGEN 
481 HAL/RECEPTJE 
,__,. ____ ----- -------
49 ADMINISTRATIE 

--·- ------
50 HOOFD B.K. 

1 50 2,7 - - - ' - - 2,0 - 1--
-·-------- . - ..--- -- -- - -·-- -- -- I· 

2 25 2,7 - - + I - - 2,0 - i -

1 20 2,7 - - + - - 2,0 

500 

500 

1 

MENS 

MENS 
1--1---------+-· 
511 B.K. ORDERBEGEL. :12 108 2,7 - - - + - 2,0 - - 500 MENS 

+ t- . 

+ ! + - + 

+ - - + 
--- - - -

+ + - ·+ 
--- . -•--- - ---- . - -- --··- ---- ------ ·---------------. ··------------------------l 

+ + - + ~2 B.K. _INKOOP/CAL_C:1_~___}§ 2 7 - "." __ - ____ -f: __ ~_2,0 - - 500 MENS ____________ _ -----------------, -------~eîil1calien tn 1 
23 B.K. OPSLAG ... 0 -- 15 _2,J_ __ '.':. .. + ___ "'.' - _-_2,_Cl __ -_ - - 500 

54 HOOFD VERKOOP 1 20 2,1 - - + - - 2,0 - - 500 

MENS 

MENS 

<+> ___ ~ __ ,.. ___ (+}____ - ,,._!!!
7

1_,,._ - - kopieerapparatuw:... 

- - . + 

~ VERKOP~RS 4 30 2 7 - - + 

56 ONTVANGSTKAMERS O 30 2,7. - - + 

57 BEOORDELINGSKAME O 15 2,7 - + + 
·----·-· - ... ., - - . ---· -

CONFERENTIEKAMER t O 50 2.1 7 - _±_ - _ 

SECRETARIAAT 1 ___ 15_2,7_- ___ - __ + 

~ 
2;0 -

2 0 -' . 
500 MJ:~S 

500 MENS 

750 MENS 

___ 2~, 0 __ - - 500 MENS : (+) 

_ _2...!_D__::-__ - 500 MENS - - ' -

L .. 30 .2,7 _,,._...:...= ~-----~---2&_-__ _ 500 MENS 

- 500 MENS 

----------- --- .. -----
- + -- ··----------

+ 

.,. + 
afzufgriïg'T.v.m. 

chaamsgeuceo -1 

• + 

- ♦----------
+ 1 . __ 29 __ 2,L...=-:... - + - - 2.0 - ------ --------------------·- ,-·--------------------➔ 

1 30 2, 7 : - i - + :2,0 : 500 MENS + 

1 20 2,7. - - + - - 2,0 - - 500 MENS + 
1 ·, 

1802,71 - · - + -_"'.' 2,0. - - 500 MENS - - 1 - - - - - - + ·- - + - ; -
1 ; , 1 

651 ONTVANQ~T SYST. j O 15 2 7' - 1 - + . - - 2,0 - - 500 MENS 

' 
·---~~NST7:lenäag11jkheid van ·tm ·1111!!ns-,noe1:"-· -

~ 
1 

--..L - ---~ --··-·-------.... --------

r-;,---------+r----~ gew~arlmrgd•zijn~-i-z-ie·ook
0

blz.21 
~.Psp!er--stell:- eisel'I: 20 2é 'G-------------4---

- ., [ ,- i . - 50-60;!:_2%RY~ ----- -- ... _ --·-- _j __ ·- -- _ 
___ JtL~oto.grafil!lc~ materiaal_.atel teiJ!en.L __________ -f ... ________ _ 

- ___ ._! _ 

1 Houdt zelfdè waarden aan als bij papier. 
1 ····--·--· ·- -- ··-------------·---· --- ---'--- ·----·-· 

---·--- --- ··----------1----~- -----
1 

___ 1 

-- . - - . ____ J .1.1-- - ·,----- - . 

--- - ----·-·----
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DEEL 4: DE OPSTELSC'I-ETSEN 

Op de volgende pagina's zijn eer aantal opstelschetsen 
samenget:wacht voor- appar-atuur- in gebr-uik bij Eindhoven 
Or-uk. Een gr-□ot aantal van deze schetsen is gebr-uikt bij 
het bepalen van de r-uimtebeh~te. De scfietser, kunnen ook 
gebrui L-:t war-den bij het maken van layout □nbJerpen. 
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DOCKBOARD 

OOCKSHELTER 

VERK EER,CiFLEIDING 

DOOR GETROKKEN 

Q[ili'ËNTATIESTREEP 

MOLGOOT 

6,50 1, 

1 

/ 
.,~ 1--+----"'Ti, 

r
N 

,..... 

-~ 

= 
LJ.J 
a. 

Il 
0 
C 
C 

-/ s/ 
;I'-

0 
0 
...ö 

1 
1 

1~ .~ 
}-; 
tz 
\ ::l 

\\i 
\ 

\ 
\ 

' \ 

\ ORAAIRUIMTE 
OPl..EGGERCCNBINATiE 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

.... 
.... ' ..... 

_/ 

-

, 

SCHAAL 1: 2 00 
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HEFTRUCKS 
TRANSPORT GANGEN 

)( 
2/0 

1.:: 
3,3 

/1 

v 2.4 ..., 

v 1,5 V 
/' /1 

v 2,0 
'l 

1r 

v 'I 
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COUNTER BAL ANCED 
FORKLIFT 

REACH FORK LIFT 

MOTOR PALLETWAGEN 

S( HAAL 1 :100 

OPSTELLING ACCULADEN 
0,5 

3,7 3,7 

9r,( 1,1 f0,6,._ . 1 

,r 2,0 
" 'I 

o.5f 

2,0 2,5 

1.:: 2,3 
/l 

0,5 

1,8 2,3 

4,14 M 2 



DRUKPERSEN KLEIN OFFSET SCHAAL 1:100 

90 

TA 150 

90 480 

---- -·1mrrn--
lllllill STEEN 150 

1 oo 1 90 l 1so I 90 19' 2 M 2 

lJJO 

. 80 

90 

130 580 

TAFEL 

----~7 
90 

so 
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1 w 1 
90 

1 
130 
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90 

1 22,62 M 2 
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-TAFELS VERRIJDBAAR I.V.M. ONDERHOUD 
- PALLETTRANSPORT IS MOEILIJK (ZIE PIJL} 
- TE VERBETEREN DOOR TOEVOEGING 

EXTRA RUIMTE (ZIE SCHETS) 



------ ·----------- ---

MONTAGE/PLAATMAKEN KLEIN OFFSET 

MONT Af E TAFEL 
TA 80 TAFEL ONTAGf 

TAFE 80 

'MON AGE '60 . 230 

180 340 TA L 

TAFEL M~NTAGE 
AFEL BO 150 150, 

1 
sa 1 

150 150 3BO 

300 MONTAGE 10,2 RESP. 8,74 M 2 

PLAAT 
CAMERf 

-
CJ ,---

trAFE 

190 150 1 80 1 

320 

PLAAT -
MAKER 

TAFEL 

f°1 
170 

~01 

1 
230 

1 . 
1 

TAFEL I TAFEL 

300 

260 

440 

80 

120 2BO 

BO 

BO I 
1 :o 200 

1 

bt 

PLAATCAMERA 
14,0B M2 

ELECTRO-PLAATMAKER 
6,44 M2 

AFLEGTAFELS 
6,00M 2 

SCHAAL 1: 100 



. - ·---------- . 

AFWERKING KLEIN OFFSET 

□ PRiNTER TERMINALS 
1 1 -=:J.U.J.C.t:l/ 

KAST TAFEL TAFEL 

I 100 I 150 I 150 I 90 I 80 

570 

REK TAFEL HULP-
STUKKE 

HUL P.. 
PLOCKMATIC STUK 

1110 
1 

400 110 1 

620 

"ROTOMATTC -

1 

1 REK !TAFEL 

1 110 250 110 110 1 
1 

580 

VERR Klt\GS INPAKT FELS 
MATE !AAL • .___ _ __._ _ ____. 

FÄl...1...ETS GEREED PRODUCT 

~~illI] 
1 110 1 110 1 150 I 150 

690 

200 

50 

-,-

w 

120 

t)O 

120 

w 

350 

SCHAAL 1:100 

ADRESSEERINRICHTI NG 
19,95 M 2 

PLOCKMATIC VERGAARMACHINE 
18,6 M 2 

300 

loO 

130 

ROTOMATI( VERGAARMACHINE 
16,24M2 

INPAKINRICHTING 
24,84M 2 

120 360 

110 

~ 



___ .,_lrrl'l. 

AFWERKING KLEIN OFFSET 

--
- .___ 

SNIJMACHINE 

~ 

475 

PERFOJET 

60 200 
1 1 

320 

PAP IER 
VER IETlGE 

90 100 120 l 1 1 

310 

FFVALI 

BO 

120 310 

110 

Î,oo 

}_o 

SNIJMACHINE 
16,63 M2 

35 0 

OCOR 
7,44 M2 

. PERFOJET 
190 6,08 M2 

I I 
PAPIERVERNIE -100 
TIGER 

190589M2 90 1 

TAFEL 

. . 
--

200 

TAFEL 

---

SCHAAL 1: 100 

80 

120 310 

110 

6,20 M2 

80 

120 310 

110 

+ 
I 1so I 4, 65 M 2 

HANDVERGAREN: 
6 GROTE TAFELS 37, 20 
5 KLEINE TAFELS 23,25 
3KASTEN(120x180) 6,48 

2 66, 93 M 
VOUWMACHINE 

1 GROTE TAFEL 6,20 M2 

PONSEN/BINDEN 
2 KLEINE lAFELS 9.30 M2 

LIJMEN 
1 KLEINE TAFEL 4,65 M2 

HECHTMACHINES 
GELIJKE RUIMTE ALS 
2 KLEINE TAFELS 9,30 M 2 
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TEKST PRODUCTIE 

TAFEL 

KA T B RO 

TAFEL 

KAST □ LJ 
e,s 

lEKENFEt 
TAFEL l_Q 

TERMINAIS COMPUTERROOM INTERMEJIA WP WP 

TER~INALS L.5210 

□ 
10,0 

1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 

3,0 

COMPUTERRACKS 

'o,7 

2,3 

-1-

MINISCAN 
6,90 t-12 

bs 

A.C 
LJN 11 

BURD 

s.s 

3,3 

SCHAAL 1: 100 

VOORBEREIDING (TEKST) 
46.75 M 2 

.. 

OPERATING 
3~,0 M 2 

3,L. 

COMPUTER ROOM (TE KST) 
28,71 M 2 



TEKST/ BEELD PRODUCTIE 

IP 
100 

000 WASBA 
1 
1 

Ls ~o PRAZ6 Ij 

1 
: T. FEL 

7,8 

3,8 

SCHAAL 1:100 

LS 210 TEKSTPLOTTER 
29,64M2 ... 

d CS410 

1 

SCANNER CS-410 
10,8 M 2 

2, 7 

4,0 

(S 340 

7,6 

' 1 
1 

IEL IEL 
1 
1 L ____ _ 

3,7 

PRE- □ PRESPONSE 
s;;oNs 9. 2 M 2 

SCANNER 
fP.tlWAL - - -----·- 2,3 

4,0 

SCANNER es 340 
28.12 M2 



BEELD PRODUCTIE SCHAAL 1:100 

RAY ST~R 
P!.DTTER 

MONTA E 
TAFEL 

IMAGER IMAGER 

s.s 

EDIT 
57,75 M2 

TAF ~ on~f, 1 T RMI 
P•R □ SCITE 

1 ISÖP. KAS EN 

1 ERAY PLJTTER 1 

TAFEL 

6,0 

RJL EN 
WA 

0NTWlKl~EL 
MACHINE 

.....__ 

48RA -
TA EL 

000 

4,5 

10,5 

1 
1 
1 
1 

ja ja 
1 
1 

1 

1 

IA.( UNIT 

"3,9 

12,5 

3,8 

ERAY PLOTTER 
22,8 M2 

ONTWIKKELMACHINE 
17,55 M2 

COMPUTE RROOM BEE LO 
41, 25 M2 

TR ~FO 

3,3 

A C U t~l"T 



.. 

BEELD PRODUCTIE 

CK I TAFEL CK TAFEL CK TAFEL 

-

0 ONTWIK KEL MACHINE 
0 PA 32 0 

1 CK~-TAFEL 

1(). t;T CK TAFEL 

SPOEL/ETS BAK TAFEL 1 l □ cÉ APP 1 

TAFE~ 

7,1. 

t-1 ONTl',GE TAFEL 
lAFE'.-

AND POEDE"< 
POEJERE, MACHINE TAFEL 

6,0 

EMULSIE 
APPARAAT 

CAMERA 

_j__ 
1 
1 

3,8 

7,7 

REPRO 
56, 98 M 2 

( CK = CONTACTKAST) 

C ROMALIN PROEF 
22,8 M 2 

SCHAAL 1:10( 



GROOTMONTAGE /KOPIE/PROEFDRUKKERIJ 

TAFELS BEL[HTI S-t----------"""'1 RAAM ONTWIKKE - 0 t<KE 

MONT E 
- TAFEL 

8E
LJ 

MACHINE BAK · 

ïAFEL TAFEL 

TAFE FAG 104 TAFELS FAG 104 

1 

1 

1 
I CPSLAG 

INKTWERr INKTWERK 

-
INKT 

llNKTWERKI L--__ M_EN ..... u EN l1NKTWrnd 

INKT 
MAGAZI N 

ROLLEN WA 

TOTAAL 195, 16 M 2 

11,9 

1 

1 
_____ J ___ _ 

CONTROLE /SNIJDEN/ INPAKKEN/VERZENDEN 

se HAAL 1: 100 

16,4 



CAMERA'S 

CAMERA 

ONT'w'IK <!L-
MACHIN 1 1 

I_ - - - - - - - - - - - -~ 

3,0 6,5 

se HAAL 1: 100 

CAMERA EXPRESSA 
1
·
5 68,65 M2 

6,2 

f 



OPSLAG T+B 

4,0 

5,5 

5.0 

10,9 

1 

: KUIS 

' 1 
L--

TAPEOPSLAG TEKST 
96 M2 

SCHAAL 1: 10C 

TAPEOPSLAG BEELD 
. 2,1 22,89M 2 

2,4 ' 

TAFa 

ARCHIEF(OPSLAG OUDEORDERZAKKEN) 
26,4M 2 

4,8 

T OPSLAG FOTOGRAFISCH MATERIAAL 
12 M 2 

2.4 

.. 
OPSLAG CHEMICALIEN ,.s 9M 2 
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BIJLAGE B 

APr-lv'LLLII\GEN OP BIJLAGE A 
TEN 88-0EVE VAN EEN ~RP VOOR DE 1-UI~STII\G VPN 

EEN GRAFISCH PRO!l..CTIEBEORIJF 

Op de volgende pagina's zijn opgenomen: 

-Ruimteeisenmatrices voor ED/Offset, afdelingen Vormvervaar
digir.g, Drukkerij, Bindevij en de bijbehorende Kar.toov- en 
Per·sonee 1 s,·u i mten. 

-Opste: schetser. va;- de ö·ukperser in de drukkerij. 
-Een aangepast ovevzicht van de ruimtebehoefte van E.D./Offset. 
-Een cvevzicht van benodigde installat:etechnische voorzieningen. 

1 
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Binderij / 1/ , / , / / ' ~•/ "/ 

AKTIVITEIT / RU IHTE 1 m21 m I m 1 1 7 '2 1 1 
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Kopie• Misoaex ! ' - i ·- '_: ' 

1 ~ !...,✓., ·¾~ 1 -
.lt11,l :.. ..-1~.!r '·"-- - ....... ,~ 

t ,,., 1 2,]. 1,4 - j" - - ~ * - " ... .. .. - - - "' - -
Archief 1 11.0 i l,} 1,, ' " ! - - ' - ! 1.,.- 5" - 13,., I""/., ...,,~ - - i - - - - - - y - - " - -
Circulatie ' • i - 1 l. - 1350 ~1/2..c,~ - 1 - - -- IIS 2,1- 1," - - - - ,- - - - - - - - -1 

f-J 
1 1 U,") ! - I " ' - ; - 1 1. 

/ 1 : 

1 1 : 
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Circulatie .1~0 

1 1 
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1 1 2<> 1 2,7-
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1 - 1- 1 1 ; 

Chef Binderij 0,5 1 
l. ,7so "'Ä.. 3-/.,. :· -- ... 1 - - - - - - - - - - - - Il! - -

Snijmachine ' ~ <1.0 1,J ' - - 1 - ' - IO 10 - ]S» ~, ""/,1. 1 - - 1' - - - - ,t - - - JI -
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-
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1 3 spreekkamers ' - /S"O '' d/4, '1,. ' -- 4'S 1,7 Ur'l 't "' - 2. - - - - - - - - - - - - -,. - -
,t 1 grote spreekk111Der' . - ~" 2.,7 0 '\ .., .. - - 2. - - 11,-.., ,,.,/4. 1-1,. - - - - - - - - - - - "' - -

Verkoopleider .i ;la l} O,'j - ,. - - z. - - 7'>" i'-1/<., 5o/1~ 1- - - - - - - - - - - -'Il - -
Vertegenwoordigers ::. 30 2, 1 o,'1 - * - - l - - ~" :,%. 5o/,. ' - - - - - - - - - - - -- - -
Account Manager 1. ,,7- ~ 2. ~ !•"!. .. Jol}. ' - - - - -2o Oq - - - - - - - - - - ... - -
Project Begeleiders 2. Jo 2,'J, o,'1 - it - - 2. - - , .. ,,;._ 51,. ·- - - - - - - - - - - ... - -

t..JJ Creatief Medewerker 2. - ]S.:. l•J/4 .. s-;,. 1. 2o 1.,1 o.ci - .. - - - Il - - - - - - - - - - • - -
Produktgroep Manager ! l 3'c. i.,f 0,1 - • - - z. - - l51J ·•¾ .. 9-h, 1 - - - - - - - - - - - ~ - -
Secretaresse i 15" Z,7- o,~ - ,. - - z. - - ,,,. ,4{. 3-/,. ' - - - - - - - - ... - - .. - -
Bedri j faleider 1 1. 50 2.,--,. o,.., - ll - - l. - - /Sv "'/4- 5-J,. ! - - - - - - - - - - - ,_.. - -
Administratie 1 },. .Ic. 2,1- ",'I - ,t - - .z. - - lSU ·~- 'I,;,;,. 1- - - - - - - - • .. - .. - -
O&E 

1 i ,., 'L,1 o,':) - !fi - - 2. - - 7'>0 :·3/.,. 3C;/"" - - - - - - - - • - - • - -
Personeelszaken 1. 1'i' t,7- o,':J - * - - '2.. - - ],i,> 1,.;1. J,/J. !- - - - - - - - - - - .. - -
Hoofd Bedrijfskantoor 1 1 2.u 2.,1 o,'1 - - 2. - - li:> ! 'o/z., JJ;,. ' • - - - -- - - - .. ... -:- ,.. - -
BIC Calculatoren i 2. 2.0 2,,7- o,"i - ,,. - - 2. - - .7-.... .y..., 3->;,., - - - - - - - - "' .. - Jl. - -
BIC print/inpakrui•te - ,o 1.,1 0,,l 

,.. - - - '2.. - - 1,-0 l•'Y'~ .. '-/,. 1 - - - - - - - - "" " - - - -
BK overig IS- Ze, 1,7 ,,., - - :,Il - 2. - - J">O 1k7/,._ _J'h., - - - - - - - - ... .. - ... - -
Circulatie ! - .Zoo 2.,1- 1,8 ..... - - - :2. - - .is::. :"'li.. ~1,. ' - - - - - - - - - - - - - -

1 1 

♦ cursus/ont:vang■truillte ~ 80 2,7 1,J - - - - ,, - - 75b ·¾ .. o/,.. 1 - - - - - - - -- - - "' - -
~ Keuken/uitgifteballè ,.r; ... 3/-,o, 1 -

. - '1ç- t,J-
0 ·" 

1" - - - 2. - - l'~-o - At - - fll,. - ~ - - - 1( - -
't Kantine - {15 l,r 1,3 ' - - - - ., - - 7,0 ld'k" ~1,.-· ! - - ... - - - - - - - - - - -
,t Pantry - s- t.,l o,'.) ,. - - - z. - - J!,O •%.,, Y,. 1- - - - - Jf: - - - - - i - - -
~ Toilet/douche/garderobe - ,,o 2,., c,-, " - - - .z. - - '7;;-0 •¾,. J.>/"': - - .. - - • - - - - - 1 - ' - -
) Circulatie '. - i ~6 z,r ,,l!1 >lt - - - 1.. - - 3j0 '3/ta. ) ,._,:, - - - - - - - - - ' - - - 1 - -

1 
~ o.13~......... 1'v, ... IL"' 

1 
0-1., .. u.,,I,,.., .. ,, ..... l eo/r~w ~., n,_._,., 

Il .... 

dCL "}~~oL-.lL l«.Mh~,l .;.-,,,cj{--l t" Tr-i!. s-a .... .,. 



..1:--

I 

~ 

k I\ .... U'-.\ VVI -
CPC 1 

l -1 
l - - - ~ lil ,-- - -='- = 

Er·- -
-·-·- .L 4 - .l... .1... 1 ·-·r4· ·-· -· - ---· -· -

.._ 
~ ~ ~ ~ 

1 

-+J500 ,r 300 ;f--.1200 1r12Q9 ;( 1200 1r 1?QQ,r._j200 ,r 1700 7r 

11000 

+ 1500 ,v 900 y __ 2900 1, 1200 .,, 1200 1., 1200 ~~ 
7j ,j 

--JL-------1=06=0~0-----------~ 

·. 

700 

2900 

watervoeding 
700x1~00 

SPE EDMASTE R 102 F 
5. ORUKTORENS 

SPEEDMASTER 102V 
4 ORUKTORENS 

~J.2Q~o 
7
r 2900 )t 1200 ,,( 1100 ,+c SPEEDMASTE R 102 Z 

8200 
2 DRUKTORENS 

1 ., 

Vl 
7J 
rn 
rn 
t:J 
3: 
)> 
Vl 
~ 
rn 
::0 
(/) 

Vl 
n 
I 
)> 
)> 
r 
--lo 

--lo 
C, 
C, 



HCA, KOR.S, GTO 

H.C.A. 

TAFEL 8 

TAFE, 

TAFEL IGTO 1 

TAFE 

TAFEL 8 
ltlllfNWA 

2200 

7800 

STEEN 

' PALLEi 
1 

' 

AFE 

: PALLETS 

TAF L 

1 

: PALLETS 

TAFEL 

1 

J PALLETS 
1 
( 

2000 

18600 



Overzicht Ruimtebehoef'.te E.D./D-f-fset 

Vormvervaardiging 
Drukke,-i j 
Binder-ij 
Kantoor-
Algemeen 

Reeds eerder gevonden: 
Klein D-ttset 
Maga::i jn/E::peci tie 

Totaal 

6:S 
980 
686 
720 
671 

88'.: 
131Ll 

5878 

Aangezien we op de nieJwe locatie geen hoogtebeper-king hebben 
kunnen we de los op elkaar- staande (bulkstapelingl hoger opsta
pele:' om het vloeroppervlak te bepet-ke?;. Hierdoo,- kan het 
maga::ijr., bij een vr-ije stapelhoogte var: 5.2m, ±5Crn2 kleiner 
worden. 

Op het ter ,.-e ~ n cf in het gebouw moet verder- ruimte z 1 J n voer een 
opslagr-uimtE voor licht ontvlambare stofi=en (f<'.1 kluis), een 
rijwielstalling, een verzamelc:Jntainer en per-s voor afvalpapier
E'i par-kee•-rui.-nte voor- 90 auto· s. 

Overzicht belangrijkste installaties. 

Hoogspanr.ingsr-uimte (trafo) 
Laagsoann i ngsru i mte ( e 1 ecb- ic i te i tsver-de l i ng l 
HydnJ½c,-
W-=-r-rnvJaten1oor-z ieni ng (douche!= en keuken', 
Ketel voo~- rui mteve•-wann i ng 
Luc'7tbehandelingskast(e'i) en luc:-itkanalen 
Koelmac:-iine 
<Gcec:e,-e'7-l li-Ft, mits ve,-diep::.ng aanwe:ig 

6 



ONTh.lERP VOOR DE HUISVESTING VAN EEN 
GRAFISCH PRODUCTIEBEDRIJF 

A-fstt....tdeer-'/e~-slag \/:?.nv.. ,;:s::eY-, id.r.r. i:3E~l5 
T.U.E. ~-=.c·~:lt.eit Beiu~~,~~r.de 

Eindhoven, augustus 1988 
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BIJLAGE C 

BERE<ENINIGE!\I 1/AN DE l<LI!"1AAT:NSTALL...ATIES 

Toelichting bij de invoergegevens 
voor de koellast/warmtebehoe~tebe~ekening 

met het Carrier E20 programma. 

ave ... ~ i •;e ~e·; ~ -3.;:::. :--:g: dLibt:e i •;las 
ring; ~esc~~~~w~rçs~3C~□r ~.la 

V;~~~-~~c=·. :=i=n"==v~= kc~~nv 1 ~ev ~cve~ ~r~!D~~i~~s. 
T~sser:cre er ~a::er: P=~-~,,~ev ci~ect cc ~et :3~~ ~est:vt. 



Onderverdeling in a+zonderlijke ruimten. 

. . ~ . . . . . . 

1 4 

5 .. 
.. 

2 6 

7 

3 

1 R C 
9 10 

11 

9 12 
13 



OveY-zicr;t van de inteY-r.e belastingen. 

Ort·~--1i '.--, ·--~ ::n-3.c:-7. 
~Q 1 -i r'ï"r ~ r,,-,c~- .=. .=.,-r; __ .._ ... .__, , __ , ~-- ...... ___, .. 

')OL{wrr.ach i ne. 
Sni jnasc'-,i:-e 
1Je~ .... g~2.~-~ec~te~--

71,-1 !~''.""'C::.VC 

;:::i,-,_,k:::ef-s 

SçeeCmaste~- / 4 
~pee-::::.'17aste!"'" /: 

~>= ~::. ·=·.-,+ i ëif"1C:--~::?.!"'0 -

Ll. 

1 

7~1') 

1('00 

Ll())(l 

:))(1(' 

LJ.QC{l 

!::7000 
=:(1;C, 
:c.c.00 

0. 5 

o.s 
r, c:-
'....,. -

0.5 

0.5 
O.':: 
0.5 

ei.= 
C·.== 
,-. ---.c 

(,. 9 
t). 7 
1. :) 

c" 
0.7 

C. 1 

' r, ..!. .,'..,' 

0.5 

S=~ts~ ccrnputer3p~a~3~~,_v (:~cl. sc3~1p!ct1cnt~~~Lel3p~.• 
:::?c •==·nî;JL:-te:--3.ppay-3. t· .... ·t-::-- ' ~re: . =:c =.r/;: let -- =,..,•:.>1 l :--

1
-·_ 0 ~ ~;1r. ) 

4('0() 

Ll.(,(0 

100(· 

-,-=i-1 

-..C"'_--._:'"'r' 



1 
'; 

3 
/! ... 

c::-

6 
7 
g 

9 
10 
11 

.,. 
,_J 

4 
s 
6 
7 
8 
9 

Bepaling van de ventilatiebehoefte. 

2. 

Inhoud 
m3 

, ...,.,....,c::, 
- ,' -....J 

10()8 
SlEC 

::::er 
3000 

.. ~-,=--

.!. ·- 7 

,,...- -,~V 1 lf ',,- r"'IC\.-;.J'-• ._ -·· _, __ , 

aantal 

20 

' 
l '.: 

21 

15 
L!.0 

50 

l/s 

479 
2!.!.0 
319 

"710 
f • , 

:so 
lr~(l) 

lS('t 

n- , . 
..... _ N, 

~ 

het qe~-:. .... ,f;;e ~~:i:.,31. 

pe~-sCJr:er: er• -i:ac~ i -
.=i..::.,.....,1~ -=--~r. -· _, ~ - - - ':, 

~~ bt=:?•1:c•-;;e l :.. ~ ~- ~ri. 

I:-1 .. - 1~i,;:te !!. :~: 

·/.,=: v1 1~:~er-1 r:1._l. Ce volger,ce bu.:. terl:_i_cht~oe'/eel~ede:: per ZClr.e ,/CJ=-1-- de 
~-.ce~ ~~=:.be .. -e~·.e~irg: 

Ce 

(r- 1_1.i~te 1 t/~ 6) 
( ~-·_:imte 7): 

m..:::.v ~,..,,,.=il O 

Ll 



De c:Jmputer-berekening 

';Q l gende pag i :7a = 

'JP 1 .:::i\:~;.- --i.:::i. 

her,r .. --! i ç; ,-!□ 

i;;ei_;E'l'=':7 var 
ge'~•·e:lç;d Cc:,c::.-- Ce 



CARRIER E20-II Gebo~~speci~icatie 

(SI eenheden) 

*** 

Na. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2Ll 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
~ 

GRAF. PRO□ . BEDRIJF 

Aantal Elementen ••. 123 
Kleur Buitenwand •.. Middel 
Kleur Dak ••.•..•••. Middel 

*** k-waarde eenheden zijn in: ( W/k.m2 l 
Voelbare-en Latente-Belast. eenh. zijn in: 

Geen Beschaduwing! 

8uiterwand0 n: 

*** 
(W 

Ruimte Ooo. (m' > k-waarde Reael No. 
1 216.0 0.50 22 
1 173.0 0.::0 30 
1 36.0 0.50 6 
1 29.0 0.50 14 
2 66.0 0.50 22 
3 42.0 0.50 22 
3 26.0 0.50 14 
4 78.0 0.50 30 
4 107.0 0.50 6 
5 120.0 0.::0 30 
5 54.0 0.50 6 
6 4.0 0.::.0 14 
7 66.0 0.50 6 
7 54.0 0.50 1a 
8 7.0 0 =n • -J- 30 
9 59.0 0.50 30 
9 40.0 0.50 14 

10 20.0 0.50 30 
10 71.0 0.50 6 
10 105.0 0.50 14 
10 15. 1) 0.50 22 
11 94.0 0.50 22 
11 20.0 0.50 30 
11 LJ.LJ..O 0 c:::;,-1 6 
11 145.0 0.50 14 
12 15.0 0.50 22 
12 95.() 0.50 30 
12 68.0 0.50 8 
12 95.0 0.50 lLl 

13 103.0 O.S•J ~ 

13 128.0 0.50 30 
13 44.0 0 =,1 . ...,_ 6 
13 137.0 0.50 lLl 

6 

) *** 

. 



Daken: 

Na·...:;:::.:.• ___ .:...R;;::u:..:i""'m~t.::.::ec..-_----'0=□=□"-.~1 m'- __ ;..;.k_ ...... _;w.;::;a""a"""r-"""d=e'---_R-=ec.::a_e:..::i'---N;.;:c:..:... 
1 1 1037.0 0.50 
2 2 691.0 0. 50 
3 ~ 346.0 0.50 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
13 

461.0 0.50 
691. 0 o. 50 
202.0 0.50 

1037.0 0.50 
184.0 0.50 
161.0 0.50 
691.0 o. 50 

1331.0 0.50 

Bealazina: 

33 
33 

f\Jo. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ruimte 
2 

O□□. (ml. _) __ k_-_w"'""a"'""a_r-_d_e'---_R""e~a=e~l'---N--"10::..:•:......::B:.:e:.:s=-=c=h..:..•=--~_;_:a::.:c=-+-=-=-_. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

No. 
1 

Nc. 
1 
2 

LL 
c:: _, 

6 
7 
8 
9 

1(' 
11 

3 
4 
4 

5 

8 
9 

10 
10 
ll 
1: 
12 
1::2 
12 
13 
1-_, 

13 

54.0 3.00 
18.0 3.00 
18.0 3.00 
13.0 3.00 
36.0 3.00 
5Ll.() 

13.0 
78.0 
22.0 
53.0 
9.J 

71.•J 
62.0 
6.0 

62.0 
13.0 
88.0 
79.0 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.0c) 
3.00 
3.00 
3.00 

Pla-fands: 

i:.uimte 

9 

Eeaarear-ond-vlcer-: 

Ruimte 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1() 

1' • i 

Op□. ( mi _) __ k_ ...... _w--"a"""a'--,-'""'d=·e 
1037.0 3.50 
691.0 3.50 
346.0 3.50 
Llél.O 3.50 
6°1 .0 
202.•) 

1037.0 
18Ll.Q 
:oï.0 
852.0 

r:3l. r) 

:;.::o 
3.50 
3.50 
0.50 
0.50 
0 =.,-, 
(). ::0 

Lli) 

4.() 

46 
28 
28 
28 
d,S 

36 

ü.8 
30 
36 
42 
48 
36 

0.14 
0. lLL 
0.52 
0.52 
0.14 
0.14 
0.52 
0.52 
0.52 
0.15 
0.52 
0. lil 
0.14 
0.52 
0.14 
0.52 
0. lLL 

0. lLL 



Pc;,r-sonen: 

No. Ruimte Voelbaar-
1 1 100 
2 2 100 
3 3 100 
4 4 100 
5 5 100 
6 7 100 
7 7 100 
8 9 80 
9 10 80 

10 11 80 
11 11 80 
12 12 80 
13 13 80 

Voelbare-/Latente-belastinoen: 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

i'Jo. 
1 
2 
3 
a. 

5 
6 
7 

8 
9 

lr') 

11 

Ruimte \/oelbaar 
l 4000 
2 10000 
..,. 

6300 -.) 

5 20500 
7 6SOO 
7 114700 
9 ?"::'5 

10 92'::i) 
ll L-.;2LL 
12 2600 
r::: 3ïSO 

In-FiltY-=.tie: 

RL~irnt2 1/s No. 
2 1--,-,::: 

• . ..)._j 1 
3 45 2 
4 850 ..,. 

..:, 

i:: 90 4 ,_, 
7 135 c:::-

...J 

8 33 6 
9 1c5 7 

10 188 8 
1~ 200 9 
i: -,.,-,t::' 10 ~,,,:_....) 

1~ Ll.5() 1l i._; 

12 
13 
llL 

Latent Pcr-c:oren Regime No. 
85 3 6 
85 20 6 
85 ..:, 6 
85 ' 6 ._; 

85 15 6 
85 10 7 
85 6 6 
50 3 6 
50 15 7 
50 10 7 
50 "".rî 

._;~ 6 
50 .<= 6 -.),._) 

50 50 6 

Latent Reaime !\Ja. 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 7 
0 6 
0 7 

0 6 
0 6 
I) 6 

\Je!""l ichtina: 

Ru!mte Ooo. (m< ) W/m< Renel l\lc. Reai.me /\Jo. 

1 1037.0 7.00 7 6 
2 691.0 20.00 7 6 
3 3Ll.6.0 2c1.oo 7 6 
4 460.0 7.00 7 6 
5 691.0 20.lX1 7 6 
6 20:.0 7 .r')J 4 7 
7 1037.0 20.00 4 7 
8 18LL.() 7.00 4 7 
9 '2!)7.0 14.00 14 7 

10 691.0 14.00 14 7 
11 800.0 lLL.()() 14 7 
1t 531.0 lLl.00 17 6 
1:2 691.0 14.00 18 6 
13 U..:,1.0 14.00 18 6 



Carrier 
E20-I I 

Berekening l"lax _ 
Gekozen geD□ULrJ: 

Kaellast 

GRAF. PROO. BEDRIJF 

Aantal Elementen •••.......... 123 
KleJr Buitenwand .••••........ Middel 
Kleur Dak •...•••.•.....•..... Middel 

c3ekozen Plaats 

Weerst. Beek (L) 

Breedtegraad ................ . 
Hoogte (m) ••..••.•.......... 
Zomer Ontwerp db (C) •..••.. 
Zomer Ontwerq nb (C) ...... . 
Dag. Temp.spanne . (C) •••••••• 

Winter Ontwerp db (Cl ••••••• 
Zonreductie--faktor (~~) ...•.. 

Inçevoerde Gege,;ens 

51 N 
40 

30.0 
21.1 
8.9 

-12.2 
0.0 

Bed~-i j-fsduur Installatie h • • • • . • • • . . . • 24 
Ge~•.,er,ste Binnencondi tie db (C) 
C-e•.•ierste Bi r,rsencondi tie nb <C) 
Tem□eratuur- Toevoerlucht db (C) 

E'en,?kening Ma;·dmum }<cel l=1<::t: 

Beginnend met Ma.=1nd •.••.. jul 
Eir:digend met Maand ...... 3ug 

Zore Beschrijving 

Zone ~ 

Zone 9u i t2n i. hcev. ....... !Is 
Faktor ~anaa llekkage ..... 7. 
Kanaa!cc)jar~ing !7. bel.) .. ~ 
Retour lucht Ventilator 

Ventilator karakteristiek: 
Doste i i In~ ')ent t.o.'✓• 3att. 
Venti !dëor Rencement . ..... ,, 
~Ot8r Ren~ement ~ ··········" 
Tot::ile i:::t.Jt" 

1 
rlri1~- ....... J~ • 

012r i Je ~u :.,t ec.~ l ~~: i n~sir:. !-'.W 

246:) 

0 
0 
J 

Zuigend 
60 
:30 
:1Jû 
<l 

1 

! 
f 

2 

140:) 
0 
l) 

J 

z,1 i aend 
60 
80 
3rir1 

0 

.C3 

., 
J 

4140 
0 
0 
J 

Zu1 ;end 
60 
80 
~GO 
Ij 

4 

8000 
0 
0 
J 

Iuig<?nd 
60 
80 
:o:J 
ri 

19.5 
16.0 

fone * Rui:nted 

! - 6 
/ 7 
3 8 - J3 
1 1 - !3 



Ruimte 

1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
B 
9 

10 
Il 
12 
13 

Zcne 

1 
2 
3 
4 

Zore 

GRAF. PRO□. BEDRI-JF 

Weei--st. Beek 'L> 

l1ax1male ~elastina !koelina) 11aximale Lueflthoev. (koelino) 

Voelbaar Latent Bui ten lucht iC ) ToevJJBr 
kW kW 11aand Ti idst. db nb 

1/s 

21.84 0.25 7 16 29.4 21.l 1992 
34.67 1.36 7 16 29.4 21.l 3162 
17.&b 0.31 7 16 29.4 21.l 1611 
14.21 0.67 7 15 30.0 21.1 12% 
43.18 1.38 7 16 29.4 21. l 3938 
3.21 0.00 7 18 28. 9 20.6 293 

152. 99 1.52 7 ló 29.4 21.1 13952 
3.44 0.00 7 18 28. 9 20.ó 314 

23.17 0.38 g 14 29.4 2!.1 2113 
27.34 0.84 j p:; . ., 30.0 21.; 2493 
41.24 2.24 B 16 29.4 21.1 3761 
28.92 !. 91 8 15 30.0 21. l 26--:J 
50.57 11F ,J..,.) 7 16 29.'I 21. i 46î2 

~ax. '.<'oei last '.!er :ene Max 1urnthoev. Zone 1oe!ino 

Totäa! Voelbaar Totaal Voelbaar iotaal/ 
kW kW (W kW Maand ~ i j dst. 

Zone
Toevoer Ruimte 

(Val/l fVaVl (CoVJ (CoVI 

168.52 160.55 
172.57 169.39 
223.29 213.45 
565.03 540.2! 

voor tiatt. 
condi t:e 

O.boi N.bol 
C C 

26. ! 19.1 
25.6 18.9 
26.5 19.2 
:6.0 !9,'.) 

!68.55 
172.57 
223.56 
565.87 

!60.59 
169.39 
m.n 
541.06 

7 
7 
8 
8 

Variabel 10Jume (VaVJ 
na batt. resul t. 
a;ndi tie ruimte 

D.bal N.bol RV'f. 
C C 

!5.1 !4. 9 C7 
JJ 

15.5 15.3 54 
jC ' 14 'l C7 .. ,,1 ""' 
«; ' l,.,. t~.? ':3 

10 

!VaVl !Covl 
1/s 1/s t/s 

16 12256 12291 12291 
16 13952 13952 13952 
jC 
.J i5668 15931 t593i 
16 41}62 42175 42175 

Canst~t 10luw.e iCa\/) 
na □att. result. 
conditie ruimte 

D.boi N. □ai RV7. 
C C 

15.( !4.? 53 

Bui ten-
Lucht 
(VaV\ 

!/s 

2460 
1400 
4140 
8000 



12 13 

:;,uimte 
l 
..., 
.::. 

4 

5 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

..l 

Binnenentemp. db <Cl..................... 21.0 
Wintet- Ontl-Jen:, Bui tentemp. db (C) •••••••• -12.2 
Veiligheids-factor ('1/.).................... 10.0 
OntV11er-p Temp. versch i 1 C. ~). (Cl • . • . . • . • . . . 20. 0 

Zone Beschrijving: 

Zone 

1 

3 
4 

bu.i tenlu.cht ( 1/s) 

700 

21 l5 

Mu.imte { r.) : 

1 2 3 
7 
8 9 1<) 

1 7 ·-· 

Voelbaar Toevoer- 1 u.cht 

H,J 
60.QLI. 
47.::: . .:., 
22.56 
64.31 
4S.70 
lC:i"::17 
66.24 
6.7: 

27.T: 
Ll.2, 12 
65.1 ~ 

Te:lic. ( •} C) 
Ll.' 1 .èl. ~ 

T7 -:: ·--··-· .. _, 

32.5 
61. 7 
3().5 

2a.c 
38.6 
28.2 
::o . .c:l 

27.1 
"7/1 1 
._;:~. !. 

100'":' . ,_ 

31,~2 
1611 
17c:;l' - . èl 

393-8 
293 

13952 
314 

,.,,.t ]~ 
~.:. .!..·-· 

3761 
2637 
.'J.61"'.I 

4 5 6 

1 l l..:. ~~ 

4 c:- 6 ._; 

1: 
ï 8 9 l<) 11 

*** C.V.Svsteen *** 
Debiet ( les) 

0.720 

0.270 
0.769 
0.5Ll7 
0. 1:-s 
0.79'2 
0.080 

0.305 
0.332 
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Prins stalen profielplaten voor betonvloeren 
Prins vloerkonstrukties zijn 
gewapende betonvloeren, waarbij 
de wapening tevens dienst doet 
als bekisting. De hiervoor 
gebruikte stalen profielplaten 
hebben ingeperste noppen 
waardoor een uitstekende hechting 
tussen het beton en de wapening 
wordt verkregen. 

Matartul proNalplatan 
De platen worden vervaardigd uit 
continu thermisch verzinkt staal. 
Het staal heeft een min. 
vloeigrens van 30 kgf/mm2. 

Afmat.._ prollalplatan 

~ 

Lengte: 18Y'8rbaar tot circa 15.00 m 
Dikte : 0.75 mm (Andere dikte-, 

maten op aanvraag). 

Prlna wtoerkonatruktlea 
Door middel van ingeperste 
noppen (bij type PSV 73 platen 
1214/m') wordt een goede 
hechting verkregen tussen 
profielplaat en beton. 
De vorm van de Prins Stalen 
Profielplaat is zodanig gekozen, 
dat bij een minimaal gebruik van 
staal en beton een optimale 
sterkte en 9tijfheid van de vloer 
wordt bereikt. 

Baton 
Grindbeton of lichtbeton in de 
kwalitett van tenminste K 225. 

Balaolln--1 
De nevenstaande tabellen geven 
een nuttige belasting voor 
verschillende overspanningen en 
vloerplaaldiktes. Andere variaties 
zijn op aamraag verkrijgbaar. De 
nuttige belasting is de 
toelaatbare belasting exclusief 
eigen gewicht vloerplaat. 

Voordelen 
De profielplaat fungeen gelijktijdig 
als bekisting èn wapening. De 
stalen platen worden op maat op 
het werk geleverd, volgens vooraf 
gemaakte montagetekeningen en 
kunnen snel worden gemonteerd, 
waardoor direkt een beloopbare 
werkvloer wordt verkregen. 

Prins vloerkonstrukties geven bij 
een m1n1maal materiaalverbruik 
de grootste stijfheid en sterkte. 
Plafond- en/of leidingophang
konstrukties kunnen eenvoudig 
worden aangebracht. 

Toepauingen 

Bij toepassing in de hoogbouw zijn 
direkt solide werkvloeren 
aanwezig, welke lager gelegen 
verdiepingen beschermen. 

Prins stalen vloeren kunnen 
worden toegepast in alle 
bouwkundige konstrukties en 
hebben vooral grote voordelen in 
de systeem- en hoogbouw. 

315 " 

fP½1 
{UVV PSV73 

dikte (t) 0.75 mm 
gewicht 12.50 kg/m2 

opp. doorsn. 15.71 cm2/m1 

.\1-' ~ lx 127.23 cm-'/m1 

vloerplaatprollel PSV 73 Wx 31.89cm3/m 1 

474 

f~ 138 T PSV 40 

';/°t '"\ r\. .I"\ j-. dikte(!) 
i- '-----1 l-..-.J L---1 gewicht 

0.75 mm 
8.20 kg/m2 

10.49 cm2/m1 

20.78 cm4/m 1 
.\1-' 140 I 118 j ~:P- doorsn. 

beklallngaprollelplaat PSV 40 Wx 7.02 cm3/m 1 

Toel■atbare nuttige belaotlng In kg/m' voor PSV 73 vloeren 

Ow•rapannlng YICMr In 1111 

h 1 2,0 l__2,5_J 

10 1361 697 ·1 11 1799 921 

12 
13 

" 15 
16 
17 

18 3581 2507 
19 3747 2506 
20 3932 'Z148 

3,0 .l.__3.5_J - 4,0 1 4,5 

403 254 170 1 120 87 
~ ~ m ™ m 87 
~ ~ 287 · ~ w m M 
~ ~ m ~ m m ~ 

1030 648 434 305 222 1ti7 129 

1231 ns 519 i 3&5 296 200 154 
1451 914 612 1 430 313 235 1 181 
1688 1083 712 1 500 3&5 'Z14 1 211 

,... 1 1224 820 1 576 420 315 243 
221a 1395 936 557 ◄78 360 m 
25CII 1580 1059 747 542 4'11 31◄ _ ____J___ 

5,0 1 5.5 1 0,0 

h C 

totale moment Is 
hoogte maat~ 

Maatgevend Is de doorbuiging (= 1/500 
van de overspanning ten gevolge van de 

nuttige belaat,ng). vloer gevend ,. 

Toelaatbare nuttige balaallng In kg/m' voor PSV 40 verloren bal<lollngavtoeran 

1 " 1 2 . .-r· ,.5 1 3.o 1 3,5 1 4.o 1 4.5 1 5.o , 5.5 1 o.o 1 
0.•rspaMtng •loer In m' 

10 1 1687 
11 1 2088 ,:: 1 ~ ~ ~~ ~: ;: 1 1~ 1 n 
12 ~ 13 2584 

1293 748 471 316 222 1111 1 121 1 93 

~~ 1 ,:; :: :~ ~ ~ ~ ~;: • ~~~ 14 2780 

15 
16 
17 

3048 4i-
3264 " 
,. .. 1 

1214 765 512 3IIO 282 1 197 152 
1395 878 588 413 301 22f5 17-i 

~=i~: ~~: :1: ~~ 18 
19 
20 

h C 

totale 
hoogle 

3730 1 2871 
3955 l 3053 
4179 l "J2Zl 

moment Is 
maal

gevend 

2011 1256 1 848 5911 434 1 326 251 

22◄1 ~ 945 ~-... -~_ ... _~-'"'-~---- ■ 
v~~•~:e~::~i!n~~n:

0
::~~:!~fg~ ==.,.:~5: 

~ 
nuttige blilaatmg). , 

Korroslebescherming 
Onder normale omstandigheden is 
het niet nodig de plaat extra te 
beschermen. In zeer vochtige of 
agressieve omstandigheden 
verdient het aanbeveling de plaat 
met een laklaag te beschermen. 
Op aanvraag kan de plaat ook 
geleverd worden met een laklaag 
aan de onderzijde. 

Brandvelllgheld 
Of een vloerkonstruktie al of niet 
tegen brand beschermd moet 
worden, hangt af van de 
vuurbelasting. 

De toelaatbare vuurbelasting kan 
verhoogd worden door het 
aanbrengen van een 
brandwapening. Bij een te hoge 
vuurbelasting moet de profiel
plaat beschermd worden, 
bijvoorbeeld door brandwerende 
verf, door isolatiemateriaal of door 
een brandwerend plafond. 

Montage 
De Prins stalen profielplaten 
worden zowel in de lengterichting 
als in de breedterichting 
overlappend gemonteerd. 
De platen worden bij de einden en 
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tussensteunpunten met 
schietnagels of schroeven aan de 
draagkonstruktie bevestigd. 

De afstand van deze 
bevestigingsmiddelen is in 
dwarsrichting 105 mm bij de 
einden en 315 mm bij de tussen
steunpunten. De langsnaad van 
twee platen wordt door popnagels 
verbonden op onderlinge afstanden 
van niet groter dan 500 mm. 

Ophanging 
Onderstaande tekeningen geeft 
een ophangmogelijkheid aan voor 
plafond en/of leidingen. 
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pc 
SENDZIMIRVERZINKT STALEN PROFIELPLATEN VOOR DAK- EN BINNENWANDKONSTRUKTIES 

Statistische 
waarden 

Max. 
Dikte Gew. Ix Wmin. lengte 

Profiellype Afmetingen mm kg/m2 cm 4/m 1 cm 3/m 1 m 

163 

r~ 0.75 8.92 43.18 12.02 15.00 
PC 650/53 0 88 10.42 50.89 14.17 15.00 

1.00 11.82 58.60 16.32 15.00 

138 25 

127 61 188 0.75 8.84 51.73 14.54 16.00 
•----- +--- + +-----~--+ 0.88 10.32 60.96 17.13 16.00 

PC 750/55 1~ 1.00 11 70 70.20 19.28 16.00 
1.13 13.26 79.44 22.32 16.00 
125 14.72 88.67 2492 16.00 

144 44 1.50 17.68 107.15 30.11 16.00 

167 0 63 755 53.82 17.94 1200 

la 
0.75 906 65.51 21.84 15.00 

PC 668/60 0.88 10.57 77.21 25.74 1500 
1.00 11.99 88.41 29.64 15.00 

101 66 
1.25 15.09 112.31 37.44 15.00 

155 50 205 
+--·- ~---+--+ -+ 

1 u b u u L 1~ 0.75 909 64.73 14.28 15.00 
PC 820/65 1.00 12.05 87.85 1938 1500 

1.25 15.14 110.97 24.48 15.00 

' 175 30 

121 79 200 

1~ 
0.75 8.93 72.97 18.15 1020 

PC 800/65 088 10.42 86.00 21.39 1020 
1.00 11.82 9903 2463 10 20 
1 25 14.87 125.09 31.11 10.20 

151 49 

108 82 190 
+-------+_._ 0.75 9.30 86.66 20.64 10.20 

PC 760/70 t~ 0.88 1085 102.14 24.32 10.20 
1.00 12.30 117.62 28.10 10.20 
1.25 15.48 148.57 35.37 10.20 

142 48 

117 83 200 
0.63 +---------+ 7.75 79.53 17.32 12.00 

PC 600/75 L 0.75 9.30 96.82 21.08 15.00 

r 088 10.85 114.11 24.85 15.00 
1.00 12.31 131.40 28.61 15.00 

155 45 
1.25 15.49 165.97 36.14 15.00 

13b 40 175 

-l, I~ 0.75 10.64 106.83 19.59 15.00 

PC 525/80 J \f 1f 0.88 12.41 125.91 23.08 15.00 
1.00 14.08 144.99 26.58 15.00 
1.25 17.72 183.15 33.58 15.00 

155 20 



BIJLAC-E E 

METEN EN REGELEN 

Pege:en is: Een -fysische regelgrootheid x (bijv. luchttempeya
tuur·), voortdurend meten, ve!""gel ijken met een ingestelde waar-de w 

en, C!ndanks externe stoorç;r::otheder-i z, op een voo..-geschreven 
11-Ja2.r :Je houden. 

De ingestelde waarde van V-J <de setooint) gee·P: de gewenste waarde 
voor x aan. Indien x hier,1an a+v-.1ijkt wordt ce stelgrootreid y 
<b::. jv. ventieloceri1ng) door ee" r·2çela,1r· bijgesteld. Behalve r::oor 
x kan de regel3aY c::ok beinvloec 11J□ rde,., door een hulpÇYCJctheiCl '<h 
(stu!_:rsignaal). ret regelpYDces kan v-.1eeYgege,1en wan:len als een 
gesloten r-egelkr1ng met terugkopoelirig. We onderscheiden daarin 
een regelinr·ichting en eer ,·egeltr·aject 1:ie figuur). Bedienend
en cor~igerend element zi.]n vaal--· t:::::t een geheel (c:Jt·ngerend 
or~':lan\ s3mengebo..,1w'.:J. De IT'eeë..oor,erne, er, het meeteie1::ent (rneetorn
vm·mer) ziJn vaak in éen meetor:;;aan ondergebracht. De regelaat· 
t,estaat uit een ve~·r;iel ijker die het versch 1 l E (c..=+set l tussen x 

en w bepaalt en een rege'.element dat. dat. verscnil bewerkt tot een 
uitgangssignaal dat naar het c::Jr-·ige,·en.d er-gaan wot·dt gestuurd. 

Sturen dient oneer-scheiden te wcvden van vegelen. Er is hie~ 
sp,3ke van een open reqel kY-ing ::ende~ tar,..,1,geeoccel ing. De wa.3.r-de 
van de ui tgangsg,·oothe ic l--ionjt i r·;:este l ,j aan de ~:;nd van een 
gemet.en grootheid die n:e-:. rlo-,.o' +=r,:=> is 3ls de te bel.nvlcec:en 
g~~ootheid. (bijv. bedier:1rg v2..r-, eer: ~leo i:: eer L3!""' aar de har:d 
ve.n de ::ui tentemçe,·3t!_,ur i. ci. ,, • de te t:ei nv loec:en b: nnente1::oera
tuur l. Sturing kan bijvoo,·!:Jeeld gebr·•..!.if"t l--i□r·den :Jm de waar,::e van 
w bij esm gesloten regelkr-ing te var-ier·en. Er wordt dus geanti
cipeerd op de invloed van de gr-ootste strn·ingsgrootheid wa:wdoor 
wel gespt·oken 11-;er·dt van een vocn•Har-t:e c+ anticiper·ence 
regel ing. StL.wen is een ruim begr·io. Ook z3ken als een koe~-s
corr-ectiesysteem voor schepen of raketten vallen evc:mcer. 

X 

l 

cc•-r- i gerend 
m·g.aan 

Y-e,;;el -

inr-ich-
ting 

rec::el
traject 



Al,./cr:::r;s rner C'ieY-gaat t:Jt het CJnt!.,-Je~-~en v-3.n ~en ~egel i;ig dieren 
ee~st een aar•ts.l v~--==-•;Jen be-3.r.tvvocr-d te i • .-.JOr-der.: 

1: Wat ,-noet er- geYegel d ,,._,arden ? 

.::.: l•Jat v-Jil men be,-eiken ? 

3: l-'Je l ke st□r-ende i nv l □eden z i j n er ? 
4: Welke hulpmiddelen en maatn:;;gelen zijn beschikbaar- ? 

Is bi jvom-beeld de aanwezige ven•,at-rningscapaci tei t te klein dan 
is het zinloos een nauwkeurige temper-atuurr-egeling aan te 
brengen. 

Het vegel b~aJect 
IJm een gcede r-egeling rno•;:elijk te maken is 1-:et ncodz~kelijk te 
weten hoe het regel tr-aject 1-eageer-t op ingr-epen ve.n de rc;;gel in
richting. De reacties zijn deels statisch, deels dynamisch. 

1: Het statisch gedrag. Dit geeft aan hoe het regeltr·aject zich 
in een evenwichtstoestand gedraagt. 
Elk onder·deel van het regel tr-aject heeft zijn eigen kar-aktevis
tieke lijn die het verband aangeeft tussen een bepaalde te 
beinvlceden eigenschap en de te leveren prestatie (bijv. ventiel
opening en vloeistofdebiet). Deze karakteristieke lijnen kunnen 
afwijken van een r-echte lijn. Door een gcede afstemming van de 
onderdelen van het Y-egeltY-aject is het mogelijk om voor het 
totale vegeltraject toch een bij beradering rechte ka,akteris
tieke lijn te ve~·kri jgen. Oi t is een voorwaan:e vorn- een stabiele 
l astonafhanke 1 ij ke regel i rg. De cver-dr e.chtsconst~n,te Ks gee..=t het 
l i~e3.ire \/e~-band tussen eer. spr-c'7~sç;e•,,.,Ji jze ve~~3.nC:er-ing v.-3:: ,je i,:
g3ngsgrootheid y en de uiteindelijk waarde die de uitgangsgroot
heid x dientengevolge z:3.l aanr.emen. Indien er geen rechte kare.k
teristiek is zal er een niet-lineair- verband tusse'7 yen x zijn. 
Dit verband wordt door een overdrachtsfunctie beschr·even. 

Ks=veranderina rPgelarootheid x 
verandering stelgrootheid y 

( bijv. vent iel 1erstel l i ng van ~mm gee.ct bi jt:ehorerce ter::pe,-a
tu.•...i.t'verander i ng van 12!<, !<s=::'/3=4). 

2: Het crynami=:ch gec!rag. Indien een verschil is gemeten tussen de 
v-,erkelijke i,,,aan:!e van de ,·egelgrootheid x en de setpcint ::al het 
r=:gel tr·aject zodanig beinvloec: worden dat er ui tei ndel ijk een 
eve::wic~tstoest3.nd cntstaat '~"'aar-in de >' de setpcint ree-Ft be
reikt. Alvorers deze evenv-Jichtstoesta:-id t:eveic:t wordt, ver-toont 
het regeltraject meestal een tijdsafhankelijk (dynamisch) gedrag. 
Allereerst kan er sprake zijn van een transportvet-"traging of dode 
tijd Td die verloopt al vorens een systeem reagee1-t; Indien 
gs~eten wordt dat x af1..-Ji Jkt van de setpoint zal de regelaar eer 
corrigerend orgaan activeren, bijvoorbeeld een bevo::::htiger var 
een LBK. Er bevindt zich echter al een hoeveelheid lucht in de 
transportkanalen die nog niet aar.gepast is. Alvm·er.s het ir.g,-i.j
pen van de regelaar merkbaar wordt zal er erige tijd verlopen 
die nodig is om de::e lucht uit de !-'.ar.alen te verwi jde•·en. P2.s dan 
::e.~ de :,.,ed,:ing van ce be'mcht1gev mevkbaat· l".!OY-c::en. rv'en qr.c::er-

2 



3: \JLt~~e -::~-de r-e~el-:.~-ajecten. De LLi tga0gsç;Y-□otheid is r-ec:hte'/en
re~ig ~et de ingangsgrcotheid. 

b: Ee~-ste cr""de ~eçelt~-=.jecten (er:kel'.":Judige 2.cs1 
• ...!.t::ul3.tie). 

c: -.-,.,,eede en f:oç;ere on:!e Y-egel tr-.2.~ec:.en (meeY-vcudiç;e accumul:3.tie) 

Het verband tussen een eenmalige spt-angsgev,,i jze veranderi'lg van 
c:e ingangsgrootheid en het bijbehorende ti jdsa·fl,ankel i jke 
vedoop van de uitgangsgrootheid l.;an beschr-eve:1 'AJC:Wden met behulp 
van een wiskundige -formule. ret eei-ste orde gedrag t,<JOY-dt 
beschreven door een expc:mentiele -fL:rctie met daarin de tijdcon
stante T. Td en T zijn speci~iek voor een bepaald ;regel tr-aject. 
Een '7oger-e orde hee-ft een gecompl :ceer-der geö-ag. De t,<Jiskundige 
beschr-ijving zal daan::::cor- eek gecompliceer:::ler zijn. Een ander-e 
met:-:ode om het gedrag van een regel tr-aject weef- te geven is de 
-fr-ec;'~entier-esponsiemethode, voor-al toegepast bij het onder-zoek 
van ingewikkelde regeltr-ajecten. De ingangsgrootheid wordt 
sinusvormig gevarieerd. De uitgangsgrootheid zal een trilling 
ver-tonen met een (~t-ec;uentiea-fhanvelijk) van de ir,gangst,-illing 
a~l"Jijker,de -?.f~;:::litude en ee:1 -faseve,-schui,,ing 0. 
wrn·-dt dan beschreven doar de ver-hcudi'"'g van de 
amplitude en de hoek 0 als -functie van de 
methode maakt nauwkeurige resultaten magelijk. 

~et regelt,aject 
in- e:1 u.itgangs
-frequentie. Ce=e 

51'fl-ovi.9s9t.wijU- Vt.n,,,,c,!c.,.;n9 i,5Qn~ grec,\; h~id y 
{S,l>2.o~büa.sl:i~) 

v-<.Sfov,o;. el- ord<- r12.9e.lb-~ ut 

\'e.Sl'Cl'ls 1'-0..-dt. v-L9t.lb-aje,d: z:onolu- vu-tro.gin9 
T = tijdc::on.<+onl:e. 

.-ufbru; ,c. ordt.. Y~elt rojacl m"l, vtrt.-09in~ 

Î,b oL"J,._ t~·d 

De regelinrichting 

De ,egelinric'7ting cmvat alle or-icerdelen die rcdig cm het 
,egeltraject te beir-iv:ceden; se:1soren (meetcpnerne,s), ve,,-gel1jker 
e:-- bedier:enc:e orgar.en. In '7et eenv,:iud:gste gev::=il is dit eer: 2.ppa
raat ,-Jaarin al deze -functies vevtege,,,•J□ordigd ziJn, eeri d:ir-ecte 
regelaar (bijv. vlotterinrichting in wc-spcelbakl. Vaak is dit 
geavanceerde apparatuur- met meetomvcrme,s en ve,ste,ke,s voor 
ven,;erking van de meetsigr.aler; indir-ecte r-egelae.r-s. De ove,
d,-acht~constante Kr gee~t het verband tussen een sp,-ongsge,,.,;i jze 
'.'eranderin!;J van de regelgrootheid x en de stelgrcot!,eid y. 

Kr= vevandering ~telgrootheid v 
ver-andering regelgrootheid x 
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Indeling van regelinrichtingen 

('-/ccv '.:!e eer.voud '/\IOY-dt 'lerde1- C'1er regelaar·s i.p.,;. ,·e-;:elinric:1-
tingen gesproken) 

-Onder-scheiden naar regelgrootheid: 
Temperatuurregelaars, vechtigheidsregel-3.ars, rjnJk
regelaars, etc. 

-0,-icer-sche i een naar· hu 1 penerg ie: 
regelaars zonder hulpener-gie 
electrische (electronische) regelaars 
pneu.matische t'"ege:aars 
electnJpr:eun:atische regelaar·s 

-Onderscheiden naar tijdsa-fhar.kelijke 'egelkarakteristiek: 
di=:co::ti.r.u.e r-egel~ar-s; tv-Jee- en mee!"'"pLtnts=c~akelaa}.,..s 
continue 1-·egelaars; P, I, PI, PID regelaars < 0=pt'"□p'.:)Y-

ticneel, I=i ntegraal, O=di .i=-fer·er.tiaal) 

!-let ti jcsa-fhar,i<el i jke gedrag van een vege laar is zeer- belang,-: _jk 
bij het maken van een ke•...1.ze. Het is cna-fhankel ijk van ce gebruik
te hulper,e,-gie. 

Tweepuntsregelaars 

Dit zijn meestal electrische regelaars, testaande uit sensor, 
schakela;.1- en setpointinstellir.g. Als x een ar.ce,-gr-ens'rJaarde 
bereikt sc!-<aJel t de regelaar- aan, als x es,, boverc;;r-ens,.•Jaarde 
ber-eil.:t schakelt hij weer- uit. Deze discontinue wer~:ir,g leidt in 
ce rege H: r-i ng tot een s 1 i nger· !::e\-.,eg i ng ren.dom ce i ngeste l ::::!e 
w2,;.rde. 
Het gebied tussen ce grens,-iaarden wct·dt de bandbreedte genoemd. 
Voor-beelden: tempeY-atuurschakelaa~-, dn.tkschakelaar op compressor 
in perslucht.ei rc.li t, ni vQn:?gel ingssc~,3.kelaa!"". 

tiiJ.sa-t\.io.n\ua:jk vu-1 ... p ingo.r1'1~'"•tl'lüd )(.t.,,, 

\J i~90.n'1 S~ro,~ '-'-'d '::J 'o~ -h<u.puv,\::t n.3.,\c,o.,s 

Propor-tionele regelaars 

8:_j deze regelaars bestaat in de evenwic~tstCJestand 
v91-+c0 .. :ding tussen reç;elgrootheid x en -=~ 0 1 :r,...,oH-ci r-1 

kle:.ne ve!""ander-ingen gelet steeds: óy/ó:< = f<'.p. 
Eij li,eai~e P-regelaavs g9ldt co~: Y/Yp = Kp. 
l<p is de ovet·drachtsconstante van de P-regelaar. 

een vaste 
y; Veer 

Y is het totale stelber·eik, bijvoor-::ieeld de gehele klepopening. 
Xp is het p,oportionaliteitsbereik of propor-tionaliteitsband (P
te,·eik), d.'rJ.:. het mac<imale bereik dat de Y-egelgrootheid x moet 
c::co,lcper or,1 Y vol ledig te uit te stLwen. Xp wm·dt vaak in 
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de rec.elaa,- vert~-aac.d - -
r-2-3.c_;er-er a:1 z3l er- dus 3ltiJC eer r-~gel-3.-fi_,._,ijki.ng bestaar. 8iJ een 
klein P-c:;ereH· zal de n;;;act1e snelle,- z:.1n en de 3-f<,'JiJk:ng klei
ne,-. Bij een ::eer klein P-ser<:?ik tJer3,cerd de n=,·;el3air het gedr-3,g 
van een t,'Jeepuntsregelaar- en zullen e,- sl1ngei--ingen optreden.Be
langr-ijk voor- de stabiliteit (beoerken van slingeren) is de 
kr-ingverster-king V = Kp*Ks = X/Xp. 
O<s= de overdr·achtsconstante van het regel tr.3,ject) 
Bij grote V nauwkeur-ige regeling met slingeringen, bij kleine 
\)geen sl inger·ingen, maar- onnauwkeuYig. 08 keu::e van V (en dus van 
Xpl hangt a~ van ce ti2dconst3nten van het regeltr-aject. 

·~ inslru.;e.l 
•1 C.JV?',, 

1 C\,A... ~ ~ 

Integr-aalr-egelaar-s 

De stelgr-oatheic! y ver-3,ncer-t met eer snelheLd die evenn~dig is 
met ':et verschi ~ ,:: van de regelgrCJC':~:e1•::! 
:r.J.::", s, r- ·~e " 

éylêt = l<'.i*E V 

Pr-opor-tioneel-Integraalr-egelaar-s 

P-regelaar-s r-eager-en onmiddel ijk op een a+,'J.: jk: ng van de regel
g•-7Jthe id maar- kenr,en een b l i. jvende rege :!. a..:,., i j k ~ r:g. I -regel 3ars 
kennen geen r-egela-F.,n jl< i ng maa,- ,-eage,-er: t;·aag. 8i j een PI
regel3ar- zijn de vocrdelen van beide regelaar-s geccmbineer-d. 
De tijd dj,e nodig is om na een sm-ongvonnige ve,-ande,-irg van het 
ing.3,ngssignaal een bijdrage van de I-·-!=•:Jelaai-- aan het ui tgançs
signaal te ver-krijgen die even groot is s.ls ,je bi jd,-age van de P
,-egelaar- is de nastel- o-F integ,-atieti je. !Je::e is scms ir•stelt:J,-3,a,
op de r-egel3aY-. Een PI-,-egelaa,- w,:wdt ·;ef a,-3.kt:e,-isee,-d d-::im- de 
n=1ste:. tijd e:1 het P-t:ere~ L·. iJe ::et. i·,,3:e u~s+:.e: ~ i ng ,1ar ~n er_ 

r-e~elaar is a~~anfel1J~ van ~e ti:~~-=r:st.ar:te. 



... 

Proportioneel-Integraal-Differentiaalregelaars 

Bij di..:fe,·er.t:aalvegel::.'7g ve,-3ndevt de stel'1!a::wde y e,.,e,·i·ed:,;: cnet 
de a..:;eleide van je regela..:wijking ~= y = ~d*6~16t 
P!O-vegeling scmmeevt ce dr~e afzonderl1j~e regelkara~ter:stie
ken: 

De 0-n=:!gelirg ::.al onm1,::cel:jk ing,·i_;pen zodr-a de r-egelgrCJotr,eid ;~ 
begint a..= te s,--Jij~en var de ~etpoint. OaaY-om is eer PID-r-eae:3.3;--
voer-al nLttig 
de stelir,aa,·de 
x. ,)oor een 

.als er ve,-tragi ng bestaat tussen het ve,·aridenë;n van 
y en het meten van daar-00,10 l ge,,d"? 'Ie,· ander· i ng vari 
optimale wed:1ng van de ,egelaa.•· zulle:-: veer ce 

1---:ori,stanter. ~p't Ki en k~ de JLi.i:="':.e l"J3-=t~der-i 9=''/C::de:: moeter. t".-G~den. 
Pilleer. dan zal de setpcint srel ter·91kt · .. -~c,~ser teY•~•Jl.]l Ce i::=:t9l
ver·schi jnselen t,..,+- een mir1mum beperl t blijven. !-:et ee--ste 
bete~:ent dat ce regela-fwi jk ingen beper·kt z•..tl len blijven (hcog 
comfm·tni veau), het laatste betekert dat er e..:.cec:.ief met ene•·gie 
1NOrdt omgespnJngen. 

x~ t 
.l.x . t 

Cascaderegeling 

Bij een cascade~·egelaar wc,-dt een snel r-eageè·en zonde,- d1 ..:+e,·en
tiaal vegel i ng be,,.ierkstel ligd. Er wc,-dt gebruik ge,:"aaL t V3:' tir!ee 
r-egelaa~s. De eeY-ste vergelijkt de gef:leten w2arde v'3n de reçel
gr·ootheid x met de setpoint. De gec::Jnstateei-de 3..:,,"ijkirg v-.10•-dt 
pr-opor-tioreel vergr-cot en naar- de t,,.,:eece regelaar dccr-gegev2". 
Deze zal · dus op de vergrote -fout reageren. 1--Ee~·dcrn- ::al het. 
•egel traject een grotere ,·eactie ve!"'toren dan bij een nrJnn~lle P 

o..: PI regeling. De r-egelgrootheid :::il daar·dcrn· snelle,- gecoo·i
gee~d 1.N□ Y-den. 
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Conventionele regelsystemen 

Sig,,3len van meetm-ganen zijn meestal ele::trisch. \)eel systE1!:len 
•;e!:nJ.i'..-en daarom regelaars in de vot'"m van elect,·onische schake
l ing"::n. Deze leveren electdsche ui tgangssignaler; die gebruiYt 
kunnen "'10rden om de stand van bedieningselementen te beïnvlceden. 
IV1eestal is het r.oodza!cel ijk de ui tganssigraler te be!--Jel'"l<en 
(ve,-sterken) al vorens ze br•uikbaar· z i jr. voor de bedieni :1gselemen
ten. !-"et omzetten van een signaal in een be•.•eging van een 
tedien1r.gselement is, door de aan1-..,ezigr,eid var. bevJege!7de delen, 
v,;.ak ret meest st-:Jr-ingsgevoel ige or.de,-deel van de regelkr"ing. 
Electrische bedieningselement2n zijn bijvoorbeeld schakelaars 
(relais) en motoren. Vcor kleine kr-achten worden servomoto•·en 
tcegepast 'rJaarbi j de stand van de mat.or- event'"edig is met het 
ont,;angen signaal, voor- g,·ote~·e kr-achten worden andere motoren 
toegepast, bi jvcor-bee l d een stappenmotor waa,·b ij de stand bij el!< 
ontvar.gen pulssignaal met een vaste hoe!-: ve,·a,,de,·t. 
9i j pneumatische syste;nen won:!en drukve,·schi l :en als sicraal 
ven"'erkt. De bedienende elementen vJo,·den dan ook pr,eumatisch 
aangedre,1en, waar·::om· gr-c::tsre kr·::ichten mogel i jf" zijn can bij 
electr-ische systemen terwijl door- de inzichtelijke opbouw het 
onder-houd wordt ve,·eenva_:digd. Een nadeel van deze S/stemen is 
dat er een c:!rukverhogende installatie met bi jbehm·e"de distc·ibu
tieleidir;ç;en ncdig is. Da3rdocr z:jn de,·gelijke S'/Stemen voor 
kleir.e installaties niet ec:::::nomisch. Ook L-:an prest.atie,;e,,ninde
rir.g opb·ecen door vevvu.i l ir.g (vocht, al ie) van c:!e prei ... :matische 
onderdeler:. 
Z1....:.i ver pne1_!,[nati scr':e ~egel :r.g bi=:Ct Ce rr.cgel i Jkr'ei d P-., PI- en 
PI Q-r-ege 1 i ng toe te passen mae.r· kent grote beper· ki ngen cp het 
gebied var optimaliseren en centrale bejieningstechniek. 
Bij electropneumatische systemen worden de veelzijdigheid van 
electrische- en de ~Tacht van pneurnatische systemen gecombi:'eerd; 
Het meten en vergelijken gebeurt electr::sch, de regelaar bedient 
een electYopr:eU/'!:a~.:sche cmvrn·mer- (b:: jv. een afsluiter ir een 
drukleiding) vJaa,·r.a het bedie:'e!7d orga.a:1 ee,, pneu.rr.atisch signaal 
ontvangt. Zodce,...,de kan ook bespa~wd V'JOr-de:1 op de omva;:g van ':et 
preu.matisc:-ie systEem omdat het pnec.,rnatisc'1e leidi;,ge,,stelsel 
~eper-kt ka!: L"Joy::e:! tc:·t Ce 1:edie:ier:Ce e~err:e::ten, tey: ... Ji j l r~çel.~av 
en :neetopnemeYs elC:eYs ç;eplaatst k1...;r.r.e~ zijn. De orn::ettir.ç; var. 
0 ~ er+-vi sr"'c in pr,e•_;mat:sc1'e ere,-gie ka:1 een stm·ir,gsgevoel ige 
s::~a~el in de regel~ring vo~men. 
meestal Po~ PI r-egelaa~s. 
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BIJLAGE F 

DIRECT DIGITAL CONTROL CODC) 

OOC is een computergestuurde regeling. De toepassing van DCC
re•;iela3rs in klimaatregelingen is een onb•Jikkel:ng die rond 1980 
is begonnen. De techniek is 3-fkornstig uit de pi--oces- en vcedings
ir.dL•.5-i:.rie waar zij al langer gebruit.:t v-Jordt. Direct ,•Jil zeggen 
dat de regelaar in direct contact staat met het regeltraject, dus 
niet via een aparte conventionele regelaar r.abij het corvigerend 
ar-•;;iaan. Oigi tal wijst op het -feit dat regel-en stel grootheden 
diç;i taal ven,-Jerkt werden. 
OCC-..-e,;el irç; is tc:cepa5ba-3.,- bij nie•.J("'e inst.2.l lat:es en bi.j de 110-

c:!ernisering van bestaan::e installaties. Enkele voordelen van DCC:: 
zijn: energ iebe5par i nç; door nau:,,-Jkeui"" i ger n~ge l en, verhccgc:!e 
betr::Juwbaarheid en eenvouc:!ig onde1~1:oud. 
'v'an belang zijn de volgerde V!"~agen: 
1: 11-iat i<:: ODC en l:oe we!-"L-:t het? 
2: ltJat t.,omt e:-- kijken bij eer goec:! ::Jrt,'.lerp en irstal lat::.ept-□c2s ? 
'· l.Jat is ei-- nodig vom- het functio,,e!-"en van een DOC 5ysteern ? 



1: Wat is DDC en hoe werkt het? 

C"an ;1nr-,•···1=1go 1 .:l.:lV bestaat uit serSOY-en, eer: rr,i ::::.• .. ~C:8/Tl;JL!.te.vsystee::1 

::iedierence elementen en in-FcY-rnat::.etr-anspor-tmecia. 

De sensor-en leveren een digitaal signaal (bi_jvcor-beeld een s:::ha-
kel=.a,·) o-F een analoog signaal 1bijvcm·!:Jeeld een temperab ... ,w·opr.e
mer·). Analoge signalen moeten eer·st door ee,, ,malcog/digi taal 
cm,1or,::er- (A-0 conver-ter) in een digi 1:aal sign32-l oriç;':2::et 1r1m·den 
om door de CCJmputer ven...ier-kt te kunnen wm·den. Omdat A/0-convev
ters duw· ::ijn wordt geb·uik gemaakt van mu.l tiplexers; de 
mul tiple:-:e,· ve;·::amel t de analoge ingangssignalen op één leiding 
en voer-ziet ::e van eer. eigen code. Ce ·1er::amelde sigralen 1tJcr·deri 
in één con\/e~~te!-"- in digitale sig~3.len CJmge:::et die met behu.lp \/an 
ce aangebi-·achte c=ide,·ing door de compu:l:et· gescheiden kunnen 
1tJorden. Met behulp var. pulswaar-de.::eting is het mogel i ~k het 
e::e,·giever-bruik van appar3tuur te meten. 

Het compu.ter·systeem bestaat uit een ·1erwerkingseenre::.d (CPUl met 
daar-aan ge~:oppeld een pulsgever, een progr-ammac•....\-F-=e,·, ,,.ierkgehs.r 
gen en in- en uitgangspoorten. 1Jaak is ook eer: ,·e.al-time klok 
ingebou,,.Jd ten behoeve van ti jdsaf'narkele sc:aakel ingen (bijv. 
nachtbedrijf). De programrnabuf-Fer is een Read Jrly Memory (ROM, 
PRCM o-F E::i9CM), ret we,·1-:geheL:ger. is een ::::>,:,,-,,-,,-,,, ~c=ess :vternor·y 
waarin bijvcor·beeld setpoints en schakeltijc:2n opgeslage,, kunnen 
1tJcrder:. Er-- is een ac=u- of batter·i jvoedir.g om ce::e gegevens bij 
!::tr::::iomuitval te behouden. De order-delen van het computersysteem 
zi jr a3.r:çeslct~r. cp een bus (eer. sccY"t r--ingleidi::ç;). De digi t.3.le 
g0 ::0 ,1er-,c: , ... ~□ ~-den doe,..,- de c2:np1-1ter- ve~~111er-~<:-_ 3.ls gr-cepen var bij 
elk3ar horer:de bits. De tus bestaat uit een grCJot :èantal adevs 
die tegel i jke,·ti. jd (pa,al lel) alle bits uit ::c· n groep ku::nen 
t,a::sporteren. Bui ten de ccmputei-· wordt ce digitale infonnatie 
serieel getr3nsporteet---d. Oaardoo~- kan volstaan V•JOY""der. ~et eer. 
t1tJeeader-ige leiding. Ir. de digitale in- en ui tgargspcorten vindt 
de c:-nzettir.g van de ene raa,· de ar:de,·e sig,..,aalvon,1 plaats. In de 
analoge in- en uitgangen vindt c!e omvorming var analoog raar 
(p.~wal lel) digitaal en a,dersom plaats. 

De hcç;e sri.e 1 he,::e:. wa.a.~-rr!ee m; .- .. -nc .,-,...,roc:i:=.-, .. -or""I 1:•:e'"- 1--:e:? :':eb!::eri ~e-t 
rnc:·;;el ij;..,. gemaakt dat éé~ pi,,..ccessc,~-- rnee~de~--e r-eç;e:~.Y-ir:ge:: "':.e,;el i jL 

!:::edie:1t. Ccar een signaal va:--i de pulsge'1er· h·:. _;ç;t de •·eç;elaar 
opdr-acht het inga;,gsigraal van een bepaalde re;eH:r-i:,g iri, te 
le:::ë=:r;. Na een bepaald interval ,;;ee-Ft de pulsgever weer een 
siç;:iaal af en wc~-dt een volgende !"'"egelkr-irg i:'gele::er .. Volge::s 
eer. ir: het p, .... CJç;r-amrr.a.bu-ffer- opçeslagen alg□Yit~n:e ver-ge~ijkt de 
pv'=c:esscr de signalen met de setpoi:its i~ het V-JeYVgeheLlgen en 
dee~t digitale uitgar.gssignalen a-F. Nadat alle aar.gesleten 
r·ege l kringen z 1 J n bediend 1tJOr· dt teruggekeerd naar de eerste 
regel~:r-ing. Er 1NOrdt du.s niet ccntinu ge1:1eten maar met kleine 
ir,tervallen, meestal enkele secorden (scantijd). Veer discortinue 
r-e;elaars vormt dit geen pr"obleem; de r-egelgract;..ei,j x zal birnen 
een dergelijk interval de t,,.Jeede grens1tJaar-de, v,aa,·bi j weer
gesc':akeld moet worden, niet bereiken. Ook bij ccntinue r·egelaat·s 
leve,·t dit geen p,·obleem op; het i-·egel trajecl: ::al zcdanig traag 
r-e3ge,·en dat de vei-· ar.der· i ng van de r-ege l gn:::cthe id x in het 
rr'~eti::te~'/3.! zo k!ein is dat de regel i.rg met inte~-va! len 
~2:-.Jt";~l i jL~s ::s.: a-F1.,..Jijt-,_en ,1:-?.r. een ccJ~t:rGe r·eç;el i'lg. 4
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22 c~=g~~::.r.::-ne~-i;:f~ ,;ar. =:e :,..egelaaY get:ei...1 
•• rt :::eestdl dci•-::r- de le\1eY--~:•

=:er- ·.•Ja:3,-bi j '.2ebruil· wcr·dt gemaav.t van standaar,j P, PI e, PI:, 
~2çel3.!gcY-i t~rre!:. f'-1eestal 11\!CY-dt geçr-cgr--=.mrneer1:! i~ een ,;eer f"",e+: 
syst2em specifieke taal. Voor· eenvoudige regelt,ringen zijn vaar 
kant en klare programma"s aanwe::ig. ,Jcor uitge!::r'::ider2 systerr,en 
1.--Jord2'7, in overleg met de klant of diens adviseur· aangepaste 
prcgYamma's samengesteld. Via een op de Yegelaar aanwezig 
toetsenbordje of een aan de ,-egelaa,- gekoppelde teY'T1i,,al ku:1nen 
meestal de volgende gegevens ingevoerd worden: 

-f<arakteristiek e:1 bereik van sensm-en 
-?-bereik, nastel tijd en di ffe,·entiatieti jd van de 

regela,:3,-
-GYens,-;aarden en setpoi r-its 
-Toewijzi:ig va.n in- en uitgan.;s\:a,,a:en :3ar YegelkYinge:' 
-Ui t;;ar:gskar-akte~istiek 

Indien i:: het gebcu,--J ge,,..,,i jzigde c:J;;ci ties wcrde:: geeist kun::e:: 
ceze i,JaaYden eenvoudig via het toetsenbm-d ge,•Jijzigd wc,·::er. 
Indien het YegelalgoYithrr.e gewijzigd dient te won:en moet de 
prcigYammabuf-fey ,;en--Jisseld war-der: (ROM) of teY p1 .::,.::,h:::c ,,-,o+- """",_., 
speciaal appar-aat~e van nieu~•Je pr-ograrnrna.t~ur vcavzien L.-.Jcr-c!eri 
<EPROM). N.B.: deze wijzigingen kunnen dus uitge•;oerd wc,·d;=n 
zondet· dat wi jz:gingen in bedYading noodz,:3!--el ijk zijn. Scms 
worden, i.p.v. de bekende P, PI en PID algcri thrnen, nie•_:\--Je 
zel+adapterende Yegelingen gebYuikt die de regelparameters kunnen 
aa1;passen ::::im een betere Yegel i ng te kY-i jg2n. Zocbe,,de ,•Jordt het 
randmatig im-egelen bij het inbedri jfstel len verkcYt en is r-s,t 
mogelijk lasta+hankel i jl.-:e regelingen te verbeteren. Daan,aast 
wor-Cer. vaak opt:mal ise!"'"ings.cur.c~ies ir.çepY-cgr--~mr.:ee~d. Oe;k is ei.-
vaak een mogelijkheid p,·ogva:rm.atuur v□:JY stc,-i,,gsanalyse en 
alarmering op te nemen. Deze •=::::introleer·t of ccrrigerende crg2.ren 
co•-rect re::geven op toegediende sign::len, en (dom- vergelijking 
met eerder ontvangen signalen) of sensoren de ge.-.enste, of juist 
twijfelachtige of geheel geen signalen 1e,1eYen. Bij gecor.sta
teeYde fouten pYcc:ucee,-t hij een alanrrnelding, bijvocd:::eeld ir. ce 
voym van eer. signaal 
een ala~mprinter. 

De l-,cdi ena,-,rlc crganen ontvar.ç;en een elec:trisch si•;;na::>.l van ce 
r-egel:=.e:---. Dit kari. ·;Jl?!:H,..u.ikt ~-..1or-d9n '.'CC'r ee:: e!ect:,--ische o.f, m.b.v. 
een elec:t.Ycp::eLJ:1atische cm,;oy::-eY-, p:ieLHY1a1:isc!7e beeie::i.ng va.r het 
corrigerend cYg2.an. Dit laatste maakt het mcgel ijk om DCC cc:,, 
tsete ~assen bij (nieuv-;e en besta.anC:e) pr.8L'JT:3tisc!-:e S':,'s-l:ef':"'en. De 
cc,-,-ige,-ende □Yg3ren sture:1 m':êestal een s:gnaal nae.,· c::19 Yegelaa,
c::ls.t info,·matie veYschaft cve,- de stard van het c::n-:ge,-enc 
ele:":ent. 

ret digitale uitgangssignaal kan Yechtstree~s n::ar eer. tedienerd 
0 1°mcn+- gezonden worden of eeYst met een digitaal/analC'Og
cmvon:1er <DIA conveYter) vertaald ,-J□Yden tot een analocg sigraal, 
bijvorn-beeld een spanning tussen O en 10 volt o..: een stroo::1 
Lissen O en 20 mA. Omdat het analoge siç;raal con+.:.i:,u ter besc~H
ki:'ç; moet .staan hee-ft elke uitgarg zijn eige:-1 D/~ c:irv9rtev- o.;: 
11\CY-dt er ge!::wuik gemaakt van multiple~e,·s en vastroudschakelin
ge::. Indien een signaal een lange i,Jeg moet a+leggen kan het 
::i::vol zijn de ccnveY-ter ir: de nabijheid van het bedieningser-g?.ar 
te plaatsen aangezien digitale signalen minder storingsgevoelig 
=:._:;1. Ui4:.ev-3a.~-j geldt dit acY' vn,...,~- c!e si;;ralen die cê:cY- Ce 
serscY-er ~:vden a~gegever. 



In de r.7eeste systemen ~--Jcr-Ct elk r::e'?t- en beC:ie::i~g=:ele:re::t via 
Een bJeeac'.evige leiding rret de ccrr~ute~· ver·t:o:'den. Ell- •;an ce=e 
:eidi~gen t~,..3nsp□~-teer-t cor:ti:1.u slecr':ts éé:: siç;na3.l tusser1 
beke:'de punten. Een ver-ce~·e cccer-i,·g v:3r: de infor-rnat::.e is can 
ove,·t::x:ig zodat de~·gel i jke leidingen vol c:!oen. Indien alle 
sig:'alen van de meetelemer:ten naar de pr·ccesscr- en van c'.e pr-cces
sm· naar- de bedieningsele!nenten digitaa~ zijn is het mogelijk al 
deze elementen met de pr-ocessor- in een neb-ier-k op te ne,ne:1 zocat 
de hoe,;ee~heid bedr-ading in het gebcuv" bepe~·kt i,-Jordt. De te 
b·arspor-teren informatie moet dan 1,.-cr·den voor-::ieri ,;an cocer-ir:g 
voor o.a. af2ende~-, beste:nrnirg en p~ic~-i tei t. Het i'.7-for-matie
sigr.aal is niet contir~--l aan½e::ig aa:.ge::ier: zij het t~-ar.smissie
mediL!..rn (de kabel) met ander-e sig::aler. moet dele~. C1:n tcch van een 
eem,cudige b;eeac:!e,·ige kabel geb,·uik te k 1Jnnen maken ,•Jordt de 
infonnatie met codei-ing als losse achtev-ee,,volgende bits ve!'"::on
den. !Je meet- er. bedienir.gselen:enten rnoeten dan voor-::ien wcr-den 
van cm'/G!'"me,·s (poer-ten) voor- het pa,·al lel ./sei-ieel omvo,,,,en en 
ceder-en van te tr-anspor-ter·en sigralen. S□!:'mige syste!"!:en rr.;,;.ken 
gebr-uik van vie,·ade,·ige kabels die hoge,·e tr-ar.smiss::.esnelheden 
mogelijk maken. In zeer- geavanceen:~e systemen !in+-c:w:::rtio,,1e 
gebou\•Jen) ltl.".:Jrdt ook wel (dur-e) glasvezelkabel gebr•.J.ikt. Deze 
hee-ft als voon:eel ce corrplete irrm'Jni te::. t v-:J□Y electr-o!'T'agr.eti:che 
stor-ingen. Technisch gezien is het ook mcgeli_!k cm infor-':latie in 
c'.e vov-11 van electr·omagr.etische golven te ver-::enden via het 
bestaarce electrici tei tsnet in een gebou~i (Po\•,et' Lir:e Ca,-rier
systeem) ::adat bespaard kan ~icvcien cp bedr-adir.g. Dit 1,;cr-dt 
hco-Fdzakelijk gebi--uikt bij au.tomat.ise!-"ingssysten ... e'.! V88Y- v-:ccn

~uizen t,oJaa~~ ee!! ui tget:·!'"~eide c~c~-2.dir.ç be::~Ja~.rl ijk is (e.-F1
, ... Je:igr"!eid 

va:t verlaagde pla-For.ds, CC:r:!pt..~ter~vlcer-en en leidi::gs=~achten. D'= 
1 .... Ji jze v-J?-:3.r-□p in-formatie t-Jc,r-Ct o;;:sevcr:nd, gec2dee~-d an verzonden 
licht vastgele·gd in het data-corr,rnunicatie-pr-otocol. Alle aar.ge
sloten apparatuur- dient hetzel-fde pr-otocol te geb·uike::. De 
digitale in- en uitgangspoor-te1: bevatten prallel/sevieel omvor
me;,-s. Ze kunr.en co!< ;;ebr-ui1.,:t 1t;o,-den 'ICCJr- c□r,ff'!_,'.ric-3.tie (f]et ar.ce;·e 
computer-s, bijvoor-beeld een in eer: neb-Jer-k geLcppelde bedienings
centr-ale o-f a::der·e DDC-r-egelaa,·. f-Jet is ook iT'□geli_jL cm via een 

Ce::tr-ale be~ie::ir.ç;stecr1r.iek v~rç;t bij c~::'/er:ti·::::e~e ~,.egelsy:=te::'8!'7 
een gr-CJte hc·evee: r":ei d bedr--3.di r.g tusse:1 se:,sc:---e::, r-e,;Je l :3.3 .. -s en 
t·edieni~g=□ ~-ç;-?.r.e:7 e:1e:--::ijds er: de beCier:ir:ç;sce::tYale -3!:dE .. --zijCs. 
Elk ir.+or-matiegegever. (rreetv-iaa,·de, klepstar:cl ~Jor-dt via zi jr. 
eigen leiding naar- het centr-3le tedieni~gs~~~t gebr-acht. Deze 
bedrading 1,1or-dt tcegevcegd aa,, de r-eeds aa,'.•Jezige bedrading, 
be:.odigd voor- het zelfstaridig fi_~nctior,er-e:i var de reç;e!aa~-s. Bij 
toepassing van DDC kan de::e bec•-adi1:g sted-: bepe,·L:t ,,;on:!e!:. Ell-:e 
micY-occ:mpu.ter- die ee!7 a.?,nta.l r""egelL-:r·irgen bediS?~t kan de ,;;egever:s 
v=1n de aangesloten sensc~,..e'7, b'?Cie!7ings8~-ga::en, p~·c,gv-e.r.:rna- en 
•,•ier-kg:::;heugen ver-zar.:elen en se!'"ieel V'=r·=enc'e:: via éé:' v?.n c:e 
digitale u!tgar.gen (dat=!p'J:.t•✓ e!'"::Jichtir.g\. Voer" !:et t~-3:.:port van 
ceze bin:3ir-e signalen is één t(•,ee::ic'ev-ige ~2.t::::e: (te1e..:oon1.,,af:Jel, 
ce:a~kabel) vcldoenCe. De ::rt,.,s.r:ge::de c:~:::p•.J.ter leest Ce si•~r:a.len 
vi:3. een digitale ing3rgs;c-ar-t i.'7 1 .... Ja2.r·r.a ze ve::r-Cer~ vev1,•19r-i-:t ~- 1 ... ·,r-re:1 
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~n C~ ,=e:,t .. ~a:e k!_.:_r:r:en 1~1~4:.geb~-eic~~ cc:•m:0i...~r:ic:atie- en ir,..i:or-'.!:atiever-
:,,._1e~'-< i :•:;_;S3 ~ç;or i :.:-irr~en or:ds!"'~g9bir~cht. IJ'JC~-~en. De rori+ ..... ~ 1 ~ ,-,...,mp1 1+-o~-

1/'.'0~~~-f:. d~.e.r-om de d3.t3cent!""=1lc:? ge~oemd, de mi ,--vi-,rrï:1:~; 1.+-.::::i~c rH e de 
Yegel l,:y i nge:1 bedier.en heten ( irte l l i ·;,;er.te) oncerstatio,s. 
i'Jaast de=e tecr.nieL-.en biedt de ro,-,t..-=> 10 de mogelijL:heid om 
<= 0 +-:""' n+-s, r·egelkar·akter·istieken en cor.stanten in het ,--.!e.-t.:geheu
gen van de onderstations op a-Fstand te L•Jijzigen. Bij kleine 
ins':allaties kan a-Fge::ie:1 •.•!□~·den van een cer;trale computer·. Een 
v3n de, in een netwerk gekcppelde, onderstatiors zal d2.n de 
communic2.tie r-egelen. Bij nog eenvoudige~- c::y<=+-cmon zijn de 
o::de~·stations niet gevoppeld, !7etgeen rnogel i k is door·dat zij 
alle regelfunctigs geheel zel-Fstandig l<un:1en u t·,cer·el:. 
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2: Wat komt eY kijken 
bij een gced ontweyp- en installatieproces? 

Er· L,~_;:•eri dr-ie stappen o:.dersc~eiden :l'JCr--i::en; 
Het c::r,tv-Jet-p, de installatie en i,et in!-'egelen rc;o;T1rr:isior.ing) 

Al vr:n--er:s een DDC-regel ir:g 'l'ICr-dt ort!Ncrpen mcete'7 eeYst c:e vieY 
basis;;-3.gen beanb-J□□Yd ,•;m-den. De bear.b.'Oovdi'7g var de eerste 
b•;ee vr-ager. voYmen de :iasis v?.n h9t or.hveYp. Indien men c!e::e 
anb,oorden goed oven-veegt, ever:tu.eel met assi:::ter.tie van een 
adviseur, kunnen op dit moment vaal.: aank::epir:ç;spunten vooY de 
toepassing van optimët! iser-ingstechnieL-:en gevonden ,-var-een. De 
aar:.., .. ;ez:.ge stori:;gen k1..Jr.reri aanv-Ji J:::ngen ge\.1en vocY de ber.odigde 
u.i t,.1c•e~--:i. rg v3n de r--eg~l insta~ l3t:e, ster ... ~:e elec:.r--~magre~isc~e 
ve ~ Cen '/Y-3.ger. b; j,r,...,rïv:îcc 1 d eer. ":pee ia l e ui -+:vee~ i ng van de 
c:atatrarsmissiernedia. De DDC !"'egelaaY moet tegen blil:seminsl:i.g 
bccr-~oy-mrl :: i jn om ver--1 ies va.r. gege'1e::s er: 3r:CeYe pr-ablernen te 
vood,o"1e!:. De t<l:maateiser: VOO!"' de opstelli!:g va!: rlc vcgcl.::,,:w 
moeten i r: acr't ge!;□mer. L--Jc!--dan. )-Jet rr!eet!::·e~-ei t.: v~n de ser.scr- er; 
meet i.r-: cv12Y-ee;1stemrn:r.g zijn :ret da ts ver~~-?.cr'ten ,::;r::sta.ndiç;reCe:: .. 
Bij het or.t~ .. .:eY-p dient t-eke:1.!. rig gehe:L~der: te 1..-:orc:!er: met bestaari.de 
installatie- en veil igheids·-.100r-sc::!"'i ..::ten. \1om- een 1 i ,çtbedieri ng 
ç;elder. str-e::ç;ere eiser. dan voor· eer: veY'l ichtingsschakel ing" Om de 
invlced van bepaa!c:e sto2~·gr-oot1-,ec:en te eliminere:-: staan ::Everse 
rnaatYeç;eler. -:.e~ besc:-"!ik!---'i::g; BcL1v-.i!-•·,urdige (passieve) er. i!7s-l:.alla
tie- e!: r-egel tec:hni sci-,e ( acti=?-f '. . Bou•.•Jkur.di ge rnaat!"'egelen kum,en 
vaai< c:e eisen voor de actieve rr.ethoden ve!"'Z\•;akken. De actie,,1e 
beïnvlc•edir-:g (installa-+:.:e e'7 r-egelir.çf• vor·mt éér. geheel. Zt:Jals 
CJ'-/era.:!. geldt r'li.et-'" cok dat de ket:.:.:ïg ::e; s-':.e~!--: is .:l 1 c: no ..,,.-.:aVc+- 0 

c:rh.::ikc.1. fv1e"':. \,er-1/eerd be~-e~er.de c.apaci tei te~ en c,;1;.3u.t'\lkeurige 
serso!-'en zal het niet moç;eLjk zijr. een gcede r':=ç;eling te 
ve~-k!"'i jgen. 

Het 
var. 

is nocdzaf<el ijk, event•-leel 
eisen op te stellen vocY-

met een adviseur-, een pn:Jgre.,::ma 
ee:1 DDC-systeem waa~-::.,., t"'O!"'dt 

omschn.:'1en i.-Jelve taken dcor- het systeem u.i tgevoe!"'d mceten ... er-den. 
Het uiteindelijke onbJer-p van prog!""a::,:1atuur er: de keuze var. 
systeemccrnponenten z:3.l in over-leg met de DDC-le'le!-'e.rcier plc~at=
vir,de:1. 

beCrading en het 
vevlcper. Belangrijk 
slecht aangesloten 

!"'elatie,ç 
is dat 
contact 

klei :7,:> aa:'tal 
r.av•Jke'...t!"' i g gei.•,erkt l'\:cn:t. Eer: 

immer-s sto~-ende signalen op de 

Orn ee:' DCC Yegelaar- raar t•Jens te laten -f•Jncticne!"'en is het 
rccdz.:kelijk dat het systeem wo!"'dt:. inge!"'egeld. D1t wovdt daar- de 
levevarciev gedaar. f-lierbij zijn drie stappen te onderscheide!:: 
p,--c;--.;;':'mave,·i ficatie, a,çstemmen en testen. 
!:::e p-cg,·ammave~-i-ficatie dient om e,;entuele ½uter in het p!""□g!"'am

:P.-=. op te s~cr-en en te elimineren. Er- ::ijn t1--,ee scc!"'ten -feuten: 
c::::c:evingsfouten en logische fouten. Een code!"'ingsfou.t is een -fout 
ir: de vertaling ,;an ee!: algor-i thme !:aar- de geb!"'uikte p!"'Og!"'ammee!"'
t.:al. Een logische fout is eer: fout in het opgestelde r-egelalgo
r-i t~r:.e, rreest-3.l eer7 fcL~t cf ~rnrnissi.e in de !:Jesl iss:!.nç;~st~'~CtL~ur
'-'~,r~ ~-et p~--'.:lg~:3-:1.':!a. !Je pY-•2g~3.n:rr,3.vev:.;~c.:3.-::'? vir.dt ol=.-=1ts dcÓ~- r:et. 
~. 1_; ~:=·~r.: ç,~:-" ~ t 1_v'-~~ i r-ig.-3.riç_;s:= i gre. l e:: ,;ar. 3eriscreri te -::: _ ,-,,,1_'. ~ e~e~ er: de 



~!~~e~crende ~i~g3ngssig~3len te ~eter. 
::1.a~ }-,et l i ·=~:t dac:r :.-:~t cct.~-eCe:• '/2:7 

c~st3rdigheten vccr-~cer die 
'/B~,.~.e:""k t :: ij n. 

~; i ...., .... _,. 

P-t:e~-eik en nasteltijd die een jL1iste a-fs:.emrning van r!o ~- 0 g=>1.:J.:,.r

cp r'.e":. ~egel traject rnogel ijk niaak'4:. De afste-r.rnir.g is ,.,~r, gycot 
belang; zc,r.der- goede af'ste!T'.rning :'voc+-oci.-~ ec::ir7 nnr v.-:=.,:o::::1 ~ar- \j.::l~L" 

con\,1~nti.cnele r-egel 2.aY-. 
par-a~eters kan via tr-ia! 

riet me1=r- dan een ee::vcudi,;;e 
var de juiste waar-den voer· de 
r::1=:.::cden o-f door !T!idcel v=.n een 
\/ir1d9ri !r r.et !3at5te geval ~an 

~et vi:iCen 

wiskundige mcdelaralvse plaats
het r;cd i g 

va.n rje inst.31 !-3tie r.og -3-3.rp3ssi :-,ç;e:i ~=:1,r. te b~-enger.. C:e ont1.~ii L-J-.e-
1 i ng v3n ze 1-faCe.pter-e~de p!---CJgr ::.rr.:!:.3.t1-1.t.J.Y' rna=t~: t het IT:cge: ijk Cat de 
ccrnp 1JteY- 3.ar de hard var. govog; c+-voov-rlo p~-est2.:. iege~B'/~r.s 
=el..=standig de par=.meten•Jaa!'"den aanpast zccat het a..=stecc;::-•en 
bepe~-~~t of gereel cveri::odig !-<ar 1"JcY-Cen. 
Het testen var1 ~et systeem bestaat uit 
omsta.rd i ghe,jer; d i. e ~et systeerr~ ,:.12et ~, i. . ...:.~ne~ 

het. dC:DY-loçen van alle 
\/ev~,..•er-~er:. CJrr-Cat dez~ 

omsta.ndighede!'7 :"!:e9st.3.l ~iet bi"r.e!'. ee:1. Verte tijdssparre cpt~eden 
ll.'O!'"den hie!'"bi j serso!'"en 'le!'"vangen dccr-
v,Jee!'"standen. 

Bi i . ., a.rner- i k-32::s 

crvcldcende kennis van 
de gebnJikte 

7 

en r-ep3.r=ttiepr-CJbleme:: verocr
het S\-'Steerr~, de mepc~c::i ;vr-,h10-

:-rake:1 r'e.CC:e::. H:i.er-r:iee is het 
~ .=. rr10+-~nn;-{ ---- -::,- ..... __ , ...... 



3: Wat is er nodig 
voor het ~unctior.eren van een DDC systeem? 

hier-bij 

r-e~.e::i':g houdend met =iekte, '13.kar:':.ie en p:-;-v-ca,;;en moeten er 
!:J:r:ner. een bedrij~ m:r:stens d,-ie mer.ser. zij,, cie het DDC systee,:1 
k~lnr:er. bedienen. Eedie~ir'.g kan nadir;; zijn 1.-.i_.:JMrpo~- e.i-- ::r\.:eY-1.~ei--k 
'/eY("icht r:oet wcYden bt...1.i ten de irgepr-~g~,..arr.r::e~-de beC:ri j.Csti jder., 
de bedr-ij-l=stijde:' ge!rJijzigd rnceten \l':oi--den CJ..: ce Ç=',.,e:'ste :t-Ja::irde 
van eer. regelg,-::otheid (bi jvnrwho,:,l d +-om:1c:w.::d·, '.c.l...-) ve,-e.nde,·d •,•Jcn:!t 
rsetpcintverar:deringl. Bedienir.g 

sip de ~e,:;ela3.r- (onde~,..stati.e:r.:, 

c::iol'î .f-,-..o~s~nhcv-d 

C:e .--c:.'Jp1 .::i.::>v +.:::i 

!;)Bestal in van een 
vi,?. eer i::entr-3.:e beC::ier:i:iç;ste~rr.i:ial, 

hoc+.:l.:l,-.,r'o PC. na oovc+o +.;,,c::..:::. horli c-

ningsmcgel:jk~eder. zit':en meestal act-,ter- slet er. grencel o..: zijr: 

toegang het systeem 

1-!et 

met 
is 

onbevce·;;den niet i:l het sy:=tee::: kLu:::S~ kc-me:1. ~et i~ nccdzaJ·:elijk 
dat bedienend personeel kennis hee+t var: -::e ae.r.geslote'l processen 
er; de gebY-uikte regel tec:h~i.ek en sc-Ft.~,._;a.:---e. De t:eC:ienirg is ;:1~r

c:v-=+-0ern vov--=~h; 1 1 =:in~. E!7ke l e Sj:ster~:er: '."JerL:e:'. :::s;-:de~ het st=tr:d22rC 
MS-DOS o~ev-3.tir.g S'/Stem, de 111eest: zijr ç;eJ-iee: lovpv.:J..-,cior---=

a-F~ankel ijk. !Je le-..,e~-anciers ge'.ten de :nc2el i jkr-1ei d pe~--sor,eel te 
cnc'.9~-r-ichter in de ~~e~--kir.g en bedieni:iç; V.,3î' het cyc+-=0 ".l Qn r-lo 

i;;terpr-etatie 'Jan Ce de:o~,.. he+ cyc:~cc:.m .=i-=":o:-i.-,r-!□n ; n.Çr;,--,î"\.=:it i o. ~et 

in par3graaf 2 !ir.v-eçelenl ~~nç=~a~•~0 nn~=~ 7 ~=0 nn~=v=~~oon~ het 

1:::elang van devgelijl-:e opleidingen. Eén pevs::xir, -::e systeembe
heerder, di~:!t ver-antv•.c□Y-=elijk te ::::.jn v•:Jc~- p2.3=: ... ~cr-C:t.::e~-:ij::ing, 
bediening en o,derhcud van ai=pe.i~::1tuur en s::c--Ft\,•are. De:e t2e.l; kan 
tcege• ... ;e::er •..--;ci--der. ::12,n iem?.nd met eer. functie in het on-::e,-hcud en 
behee~ van het het ge~ou~•J en irst.3.l~3:.ies. Bij kleine ir:stalla-
ties wordt 
~irma': d;.,, 

de hoM i or, i rin ___ ,.__, ·•· ·:::, scms 
en 

1 1 i +-~oc:+-.::Jo~ d-3.;7 ges~~c:ialisee~-de 
het coe::ta,·e tel e~oonnet met het 

systaern kurren c~mmu~icever:. Hie~-r-iee l"J□ r-ijer: p~-2ble::;en rr.et C:e 
bedienir.g veY-meden. Di vet--se leve~-=J:-::i-=~-s va~ :·CC S'y'St<2r•:e:: bieCen 
d9 ~cçelij!--:r:e:.d om de be~ier.irg e!! '.::'='1 

... :.-=1.~irç \ 1 3.r: -j~ g~bvuik~Y- C'1e~
te nemen. z ~ j hebber rf=..:a,-.&-oo ren+- V,,.:J ~ cc, i "7~0 ~,.. i r-ht die :2Ll U•_!T,. ~9·--

e+:.maa l bemand zijn. 

ret terc:ci gc::'.e 
r.:ir:irr:a:::l. ~ls het i r-Hrorio 7 Ol'î ... " ---;:;---·. 
O\•ev-::o,-:ig CJ:f! cnCer-ce:en pe~--i·:::diel< te iji--en. 
electronica nemen niet met de tijd a~; 

is 
het 

C·e ~~·est~.ties v:3.:: de 
het l•,e:·kt goed o.;: ret 

\•1evkt hele::!aal niet. lf1el kan het ncdi·:;; zijn Cl'"! S2"SCJ•·en, met nar;,e 
ci<:2 '/COY- vochtigheid, regelme.tig ep hun l--.Jerkirg te contr-ole--en. 
Ui t2,-aard gaat dit laatste eek ep '/CO.- de be,•,eger-ce dele, v;m de 
i~c~~,1a+-i.,,~ (ventieler., ~leppen e~ ~□toren). 
~:1 tegenstelling tot de DC.C-('"-=:~el:3.a~- v'2~-t .. :;::er1 Ce ço....-c::H:oic~ 
i;ist3llaties vvel eer. p~--estatie,,1e~rni~::!er-ir:g na ver-loep ve.:1 tijd. 
1/ccr- een optimaal fur.ctic1;eren v::1-, een re·;;e:k~·ir.g is he+: ,,2.n 
belang dat alle compor:enten goed func:ti □ ,!::?rer. ~et is dus 
t:elar.gr-ijk de□~- tijdig onde~-~oud pr-estat:.e,.,•2~:;:i,:de~-:r:ç; t21;,er. te 
~23n. I:!dien de pvogr-a~r:atL~L'.~- in zel+:di3g:,c:5e vCJ□ !"""::ie:. ~,.:i::ir-c:. ee:1 

ten V.-?.!: 1,...,0+ C\;c:+-oorr, 
'1,._ ..... -,-----··· Ci. t k=ir 
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