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Live operatie

EdeA heeft verspreid over de locatie een 17 tal unieke
installaties met elk een eigen besturingssysteem. Reeds
jaren terug werden deze installaties bediend door opera-
tors in verschillende meetkamers dicht bij de installaties.
Doordat de automatiseringsgraad van de installaties
steeds is toegenomen werd het mogelijk om met minder
mensen meer installaties te bedienen. Een volgende
stap en nog een verdere efficiencyverbetering konden
gerealiseerd worden door de bediening van de verschil-
lende meetkamers onder te brengen in één meetkamer,
de techniek maakt dit ook mogelijk.

Een logische gedachte was de centraal gelegen meet-
kamer van de WKC-S te gaan gebruiken als nieuwe
centrale meetkamer. Na inventarisatie van de eisen
bleek dat het beoogde concept paste binnen de buiten-
muren, intern moest er veel verbouwd worden om de
apparatuur en mensen te kunnen huisvesten.

De verbouwing is begonnen met het aanpassen van de
infrastructuur. De energievoorziening van de bediening
van de verschillende installaties moet zodanig zijn dat
bij een storing zo min mogelijk installaties last hebben
van de verstoring. Daarnaast was een van de ontwerp-
eisen dat er zowel op de locaties Noord als Zuid bedie-
ning mogelijk moet zijn op het moment dat de centrale
meetkamer ontruimd moet worden. Verder zijn er net-
werkverbindingen naar de ‘oude’ locaties op Noord en
Zuid gemaakt.

Daarna zijn we begonnen met apparatuur te plaatsen
om vanuit de centrale meetkamer te kunnen bedienen.
Alle apparatuur is in de kelder geplaatst en wordt be-
diend vanuit de meetkamer. Hierdoor zijn er geen pc’s
meer in de meetkamer. Het besturingstechnische fra-
mework was hiermee ver klaar en al nagenoeg definitief.

Vervolgens zijn alle posten van de centrale meetkamer
verhuisd naar een tijdelijke centrale meetkamer buiten
op de parkeerplaats naast de rondweg.

Het grootste obstakel qua bedrijfsvoeringsrisico en
een echt huzarenstukje was het noodstoppenpaneel
van de WKC-S. Dit paneel is na een intensieve voor-
bereiding ‘live’ verplaatst naar de tijdelijke centrale
meetkamer. Tijdens de verhuizing waren enkele pos-
ten dubbel bezet. Vervolgens kon de oude meetkamer
geheel leeg gemaakt worden voor herinrichting
Na een grondige verbouwing en het plaatsen van de
nieuwe desks, vond  de verhuizing van tijdelijke naar
definitieve meetkamer plaats.
Alleen de desk voor de installatie op Zuid moet medio
2013 nog van Zuid naar de centrale meetkamer om-
gezet worden. Dan wordt EdeA volledig en echt be-
diend vanuit één locatie.

Bediening vanaf een centrale locatie vereist ook dat er
controle over de ‘verlaten’ posten blijft. Dit gebeurt
met behulp van een uitgebreid cameranetwerk voor
een adequaat zichtcontact op de installaties. Voor
noodgevallen hebben we een speciaal netwerk waar-
over de signalen van de diverse installatie gestuurd
gaan worden.
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