Referentieproject: xComfort-huisautomatisering

xComfort-huisautomatisering voor
tijdelijke polikliniek Bronovo Ziekenhuis
Locatie:
Bronovo Ziekenhuis, ’s-Gravenhage,
Nederland
Segment:
Huisautomatisering in
gezondheidszorg/tijdelijke units
Uitdaging:
Vereenvoudigd hergebruik van
tijdelijke huisvestigingsunits
Oplossing:
Schakelingen eenvoudig aanpasbaar
aan ruimtelijke indeling gebouw
Resultaat:
Probleemloze inzet van units in
verschillende gebouwconfiguraties
door flexibiliteit en eenvoudige
schakelingen van xComfort.
Opdrachtgever:
Portakabin Nederland
Hans Beuving, project manager
Eaton Industries (Netherlands) B.V.:
Peter van der Hoorn,
Account Manager

Portakabin, de
Europese marktleider
op het gebied van
tijdelijke huisvesting,
heeft in 2013 ruim
70 xComfort-actoren
toegepast in een
tijdelijk gebouw voor
de spoedeisende hulp
van het Bronovo
Ziekenhuis te Den
Haag. Het betreft een
complete xComfortinstallatie bestaande
uit 70 schakelactoren
en wandschakelaars.

Samenwerking Portakabin

Grote mate van vrijheid

Het Bronovo Ziekenhuis voert
op dit moment een groot
bouwproject uit in en aan haar
bestaande gebouwen. Daarvoor
moest een deel van de functies
tijdelijk verplaatst worden naar
een ander gebouw. In het
verleden is er naar volle
tevredenheid samengewerkt
met Portakabin en de keuze
viel wederom op een Ultima
gebouw, met vrij indeelbare
ruimtes met een representatieve uitstraling en zonder
kolommen. Het gebouw blijft
ongeveer 3 jaar in gebruik.

Hans Beuving, project manager
bij Portakabin is positief over de
toepassing van xComfort: “Het
grote voordeel komt pas naar
voren bij hergebruik en tijdens
de opbouwfase. Units die nu
samen één gebouw vormen
kunnen in de toekomst in een
geheel andere configuratie
worden toegepast. Portakabin
biedt haar opdrachtgevers een
grote mate van vrijheid bij het
bepalen van de ruimtelijke
indeling van haar gebouwen.
Het is dus een groot voordeel
wanneer een groot deel van de
standaard elektrische installatie
behouden kan blijven en
schakelingen eenvoudig zijn aan
te passen aan een nieuwe
ruimtelijke indeling van een
gebouw”.

Wisselend inzetten units
Portakabin was op zoek naar
een betrouwbaar systeem dat
ook voor de gebruikers vertrouwd aanvoelt en eenvoudig
aan te passen is aan de wisselende inzet van de units. Met
xComfort behoort het telkens
opnieuw bedraden van de
bouwmodules definitief tot het
verleden.

De huisvestingsunits voor de tijdelijke polikliniek van het Bronovo Ziekenhuis.

Hans Beuving

Peter van der Hoorn

Grote pluspunten
De bedrading in de units is
aangepast zodat actoren eenvoudig te verplaatsen zijn om
andere schakelingen mogelijk

te maken. De eerste actoren
zijn inmiddels ongeveer 5 jaar
oud en al meerdere malen
probleemloos ingezet in
verschillende gebouwconfiguraties. De actoren blijven na
demontage van het gebouw
achter in de units en worden
bij een volgende inzet opnieuw
geprogrammeerd. De
flexibiliteit en de eenvoudige
schakelingen van xComfort zijn
hierbij grote pluspunten.

Een systeem dat blijft werken
Volgens Hans Beuving is het
niet nodig de niet-gecontroleerde verbindingen opnieuw
te controleren: “Wij hebben de
ervaring dat als het systeem
eenmaal werkt, het ook blijft
werken”.
Eaton’s Account Manager Peter
van der Hoorn is van mening
dat de techniek en flexibiliteit
van xComfort perfect aansluiten

op het flexibel gebruik van de
huisvestingsunits van
Portakabin. Van der Hoorn:
“De samenwerking met
Portakabin is uitstekend.
Door goed te anticiperen op
hun behoefte aan eenvoud,
flexibiliteit en bedrijfszekerheid
op het gebied van lichtschakelingen, kon ik met
xComfort een passende
aanbieding maken.”

Beuving: “De meest
ingewikkelde schakelingen zijn
denkbaar met slechts een paar
klikken op de PC. Voor de
tijdelijke bouw is het noodzakelijk de schakeling van de
armaturen, die standaard in de
units aanwezig zijn, steeds
eenvoudig te kunnen aanpassen aan de veranderende
behoefte en indeling van de
gebouwen. Bovendien is de
opbouwtijd van het gebouw
veel sneller omdat er géén
leidingen aangelegd hoeven te
worden in de scheidingswanden voor de traditionele
schakelingen”.
Hans Beuving in de tijdelijke polikliniek.
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