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WOORDVOORAF
Omdeveleinformatieendebedrijfsgegevensvooralletuinderszoveelmogelijkopelkaaraftestemmenisin1985de
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (SITU)opgericht.
EenvandeactiviteitenvandeSITUrichtzichophetopstellenvaninformatiemodellenvoordeverschillendetuinbouwtakken.Eeninformatiemodel iseensystematischebeschrijvingvan
hethelegebeurenophettuinbouwbedrijf.Dezebeschrijving
vindtplaatsinsamenwerkingmetallebetrokkenpartijen.Door
dezegezamenlijkeaanpakprobeertdeSITUbijtedragenaan
standaardisatieenuniformering inhetgebruikvangegevens.
Ditisbelangrijkbijhetvergelijkenvangegevenstussen
bedrijven.
Vooruligthetrapportvandeuitwerkingvanhetonderdeel
'Klimaatbeheersing'vanhetinformatiemodelglastuinbouw.
Naastditvolledigestudierapportistevenseenpopulair
geschrevensamenvattingbeschikbaar.
Klimaatbeheersing isspeciaalvoordeglastuindereenheel
belangrijkonderdeelvanzijnbedrijfsvoering.Hetscheppen
vandejuisteomstandighedenbijdeplantenbevorderteen
optimaleproduktieenkwaliteit.Hetresultaatistotstand
gekomeninsamenwerkingmetdeDICOTU (computerleveranciers),
devoorlichtingenhetonderzoek.DeSITUhooptdatookvoor
andereprojectenopeenzelfdewijzekanwordensamengewerkt.
Tenslotteeenwoordvandankaaniederdie,namenszijn/haar
organisatieeenbijdrageheeftgeleverdaandetotstandkoming
vanditrapport.
K.Verbeek
VoorzitterStichtingInformatieverwerkingTuinbouw
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1.INLEIDING.
DeuitwerkingvanhetINFORMATIEMODELGLASTUINBOUWvindtgefaseerdplaats.Inmei1986isdeeerstefase,hetglobale
informatiemodel,voltooid.Vervolgensisgestartmetdedetaillering,ofweldeverdereuitwerkingvanditglobalemodel.
Gekozenisvooreenuitwerking indelen (clusters).Nadetailleringvanachtereenvolgensdeclusters:UITVOERINGenNORMEN
VOOROPERATIONEELGEBRUIK,isinseptember1987gestartmetde
detailleringvandederdecluster:KLIMAATBEHEERSING.
Dedetailleringvanhetinformatiemodelglastuinbouwiseen
gezamenlijkeactievanhettuinbouwbedrijfsleven,hetonderzoekendevoorlichting.Decoördinatievanditprojectisin
handenvandetakorganisatieSITU (StichtingInformatieverwerkingTuinbouw).
Metnamedeproefstationsindeglastuinbouw,hebbeneengrote
bijdragegeleverdaandedetailleringvandeclusterKlimaatbeheersing.Verderhebbenzoweldeparticulierevoorlichting,
deoverheidsvoorlichting endeDICOTU (VerenigingvanFabrikantenvanDigitaleProcesComputersystemenvoordeTuinbouwbouw)medewerkingverleendaandeuitwerkingvandegenoemde
cluster.Bijlage1geefteenlijstvanpersoneneninstellingendiebetrokkenzijngeweestbijdedetailleringvande
cluster.
Bijdedetailleringwordtuitgegaanvanhetglobaleinformatiemodelglastuinbouw,zoalsdatisbeschreveninhetrapport
INFORMATIEMODELGLASTUINBOUW.IndepublikatieHETGEDETAILLEERDEINFORMATIEMODELGLASTUINBOUW:BASISVOORAUTOMATISERING
ENUNIFORMERINGwordendedoelstellingvandedetaillering,de
gevolgdemethodiek,deprojectorganisatieendeprojectuitvoeringtoegelicht.Begrippenalsprocessen,entiteittypen,attributenzijnhierinbeschreven.Dezealgemenehandleidingis
uitgangspuntvoordegeheledetailleringsfase.
Elkeclusterwordtafgeslotenmetdeuitgavevaneendeelrapportwaarinderesultatenvandeuitwerkingzijnbeschreven.
Vooruligthetrapportdatbetrekkingheeftopdeuitwerking
vandecluster:Klimaatbeheersing.
Achtereenvolgens komendevolgendeonderwerpennaarvoren:
*hoofdstuk2:-omschrijving inhoudvandecluster
-projectuitvoering
*hoofdstuk3:-uitgangspuntenbijdeuitwerkingvande
cluster

-toelichtingbijdeuitwerkingvande
cluster
*hoofdstuk4:-opmerkingenbijderesultaten.
Debijlagen5,6en7bijditrapportbevatteneencomplete
weergavevanhetprocesmodelenhetdatamodelvandecluster.
Hetmodelbeschrijfteenmomentopname.Doorvoortschrijdende
ontwikkelingenennieuweinzichtenishetmodelaanveranderingonderhevig.Denoodzaakomhetmodelaantepassenkan
ookontstaannaaraanleidingvandedetailleringvanvolgende
clusters.Onderhoud zaldaaromnoodzakelijkzijn.

2.CLUSTERKLIMAATBEHEERSING.
2.1Beschrijvingvandecluster.
Klimaatbeheersing iséénvandeonderdelenvanhetinformatiemodel.Binnenditonderdeelwordtvastgelegdwelkeinformatie
detuindervoordeklimaatbeheersingnodigheeft,opwelke
wijzedieinformatieverwerktwordtenwelkeinformatievanuit
deklimaatbeheersingnodigisvooranderedelenvanhet
bedrijfsgebeurenzoalsbijvoorbeeldgewasbescherming.OpglobaalniveauzijnbinnendefunctieKlimaatbeheersingdevolgendeactiviteitenonderscheiden:
-Inventarisereneninstellenkasklimaat
-Metenenregelenkasklimaat
Zoalsuitvoorgaandeclustersisgebleken,latendefuncties
binnenhetoperationelebedrijfsgebeurenzichopdeleninvier
aandachtsgebieden,teweten (schema1):

UITVOEREN

Schema1.Besturingscyclusbinnenhetproduktieproces vaneen
glastuinbouwbedrijf.
BinnendeclusterKlimaatbeheersing isdezesamenhang inprocessenookterugtevinden.Kijkendnaarschema1isproces
8.1INVENTARISERENENINSTELLENKASKLIMAATtebeschouwenals
hetonderdeel:Inventariseren.DitprocesomvatookdebeoorDELINGVANHETGEREALISEERDEKASKLIMAAT.METENENREGELEN
KASKLIMAATiseenuitvoerendproces.Aangezienhetmetenen
regelenveelalautomatischwordtuitgevoerd,wordthierbij
geenaanspraakgemaaktopdeproduktiefactorarbeid.DitbetekentdathetonderdeelCOÖRDINEREN,watdientvoorhetbepalen
vandeuitvoeringsvolgordevangeïnventariseerdewerkopdrachten,indezeclustereenondergeschikterolspeelt.Inhet
schemawordtnudegestippeldelijngevolgd.

Opbasis;vanderegistratievanklimaatgegevenskunneneventueelnormenopgesteldworden.Hiervooris,indedetailleringsfase,hetprocesBIJHOUDENBEDRIJFSNORMENKASKLIMAAT
onderscheiden.
2.2.Projectuitvoering.
Declusterwerkgroepbestaatuiteenuitvoeringsteameneen
teamvandeskundigen.Hetuitvoeringsteamheefttottaakde
informatie,diedoordedeskundigenwordtgeleverd,tevertalennaarhetinformatiemodel.Opbasisvandeinhoudvande
cluster (paragraaf2.1)iseenteamvandeskundigensamengesteld.
Omeenbreeddraagvlakteverkrijgen,zijntijdensdeuitwerkingvandeclusterdedoordewerkgroepvoortgebrachteProduktenmaandelijksdooreenklankbordgroepbeoordeeld.De
klankbordgroepisnaasteenaantalpraktiserendetuinders
samengestelduiteenbredevertegenwoordigingvanbedrijfsleven,onderzoekenvoorlichting.Bijlage1bevateenlijst
metpersoneneninstellingen,diebetrokkenzijngeweestbij
deuitwerkingvandeclusterKlimaatbeheersing.
Voorafgaandaandebijeenkomstenvandeklankbordgroepis
overleggeweestmeteenDICOTU-werkgroep,samengesteldui'
vertegenwoordigersvandeaangeslotencomputerleverancier«.
VanuitdeNTSiseenwerkgroepvanpraktiserendetuinders
samengesteld aanwieineentweetalbijeenkomsteneenaantal
praktischevragenzijnvoorgelegd.Enkelemalenisoverleg
geweestmetdesectieKasklimaatvandeafdelingTeeltvanhf
ProefstationvoordeTuinbouwonderGlasinNaaldwijk.
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3.RESULTATENBESCHRIJVING.
3.1Inleiding
Deprimairopteleverenproduktenbijdedetailleringsfase
vaneeninformatiemodelzijnvoorhetprocesmodel:eenprocesdecompositiediagramenprocesbeschrijvingen,envoorhetdatamodel:eenentiteittypen-relatiediagram,entiteittype-enattribuutbeschrijvingen.Overzichtenhiervanzijntevindenin
debijlagen5,6en7.Debeschrijvingenzijnvaakvoorzien
vanopmerkingen.Geprobeerdisomhiermeevragendietijdens
deuitwerkingopgelostzijn,teverwoorden.BehalvedezeopmerkingenkanhetVerhelderendwerkenommeerachtergrondinformatietehebbenhoetoteenbepaaldekeuzeisgekomen.Waar
nodiggeachtzijnindithoofdstuknaderetoelichtingengegeven.
3.2Uitgangspunten.
3.2.1Algemeneuitgangspuntenbijdeprojectuitvoering.
Bijdedetailleringhebbenhetglobaleinformatiemodelende
reedsuitgewerkteclustersUITVOERINGenNORMENVOOROPERATIONEELGEBRUIKalsuitgangspuntgediend.Hierbijisdeglastuinbouwalsêèngeheelbeschouwd.
Inhoudelijkisin1987doordeStichtingMechanisatieCentrum
gewerktaandeuniformeringvandenaamgevingbinnendeklimaatregeling;Ditprojectheeftgeresulteerd inhetrapport:
TERMINOLOGIEGEAUTOMATISEERDEKASKLIMAATREGELING.Ditrapport
heeftalsuitgangspuntgediendvoortalvandebeschreven
attributen.Eenbeperktaantalwijzigingenzijnaangebrachtin
overlegmetdesamenstellers.
DoordeDICOTUzijninhetverledeneenaantalafspraken
gemaakt,diebetrekkinginghebbenopdegegevensoverdrachtvan
procescomputersnaarbedrijfsregistratiecomputersindeglastuinbouw.DerelevanteonderdelenvanditzogenaamdeDICOTUprotocol,zijnindeuitwerkingvandeclusterKlimaatbeheersingopgenomen.
Indezeclusterisbeschrevenwelkegegevensnodigzijnvoor
hetmetenenregelenvanhetkas-ofcelklimaatenwelke
gegevensditoplevert.Voorgegevensuitwisseling tussensystemen,bijvoorbeeldvandeprocescomputernaarderegistratiecomputer,maarookvoorbedrijfsvergelijkingsdoeleindenishet
vanbelangdezegegevensgoedtebeschrijven.Dewijzewaarop
wordtgemetenengeregeld isnietuitgewerkt.Hoewelveel
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overeenkomstenzijnaantewijzen,gevendeleveranciersvan
klimaatcomputersiedereeneigeninvullingaandaregelprocessen.Uitgangspuntbijdeuitwerkingvandezeclusterisomhet
eigenlijkemetenenregelentebeschouwenalseenblackbox.
3.2.2 Inhoudelijkeuitgangspunten.
Hetplaatsenvangegevensindetijdisbijhetinstellenen
hetterugkijkenopinstellingenenrealisatiesvangroot
belang.Geheeluniekvoordeklimaatbeheersing isditniet.
Ookindetweevoorgaandeclustersisreedsoverdatumen
tijdstipgesproken.Naastdealgemeenbruikbaredatum,samengestelduit:dag-,maand-enjaarcode,isdezogenaamde
'dagaanduiding'gedefinieerd,waarbijinplaatsvande
maandaanduidingdeveelgebruikteweekaanduidingcentraal
staat.
Detijdstipaanduidingvoldeednietgeheelvoordeklimaatbe-.
heersingomdathierbijveelvuldigrelatiesbestaanmetzonsopkomstenzonsondergang.Meteenaanvullingopdeuitgangspunten,deintroductievandeterm 'astronomischtijdstip',
konhieraanwordentegemoetgekomen.
Deuitwerkingvandeclusterheeftgeresulteerd inmetnamede
volgendeinhoudelijkeafsprakenmetbetrekkingtotde
registratie:
*DATUM:
Aanduidingvanhetbetreffende jaar,demaandendedag.
Coderingsvoorstel:8posities/numeriek/jjjj,mm,dd
OPMERKING
Teronderscheidingvandeindelingopmaandbasis,wordt
voorgestelddedatumopweekbasisdevolgendenaamtegeven:
*DAGAANDUIDING:
Aanduidingvanhetbetreffende jaar,deweekendedag.
Coderingsvoorstel:7posities/numeriek/jjjj,ww,d
ARGUMENTATIE
Binnendeglastuinbouwwordtsindsjarengeregistreerdop
weekbasisenopveelvoudendaarvan.Indeanderetakkenvan
eentuinbouwbedrijfvindtditprincipesteedsmeerondersteuning,vanwegedebeterevergelijkbaarheidvangegevens
overdejarenheen.
OPMERKING
Definanciëleadministratiehanteertnogdemaandaanduiding
inplaatsvandeweekaanduiding.
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*TIJDSTIPAANDUIDING:
Aanduidingvanhetbetreffendeuurendeminuten.
Coderingsvoorstel:4posities/numeriek/uu,mm
ARGUMENTATIE
Erisgeenredenomvandealgemeentoegepastewijzevan
aanduidingaftewijken.
OPMERKING
Binneneenaantalsystemenwordthettijdstipvandedagin
minutenaangegeven.Alssysteemoplossingvormtditgeenprobleem,mitsdepresentatienaarbuitentoevolgenshet
bovenstaandevoorstelverloopt.
Vanzelfsprekendzegtalleeneentijdstipaanduidingniets,
alseeninformatiesysteemhierbijgeendatumc.q.dagaanduidinggeeft.
*TIJDSTIPAANDUIDINGASTRONOMISCH:
Aanduidingvanhettijdstiptenopzichtevandezonsopkomst
of-ondergangvolgensdeastronomischeklok.
Coderingsvoorstel:6posities/alfanumeriek/plus-min,u,mm,oponder
ARGUMENTATIE
Klimaatinstellingenwordenvaakafzonderlijkvoordelichtendonkerperiodeingesteld.Bijeennormaletijdstipaanduidingbijdeinstelling,moetdeinstellinggeregeldworden
aangepastaandeveranderingen indedaglengte.
*DEDAG:
Dedaglooptvanzonsopkomsttotzonsondergang.
ARGUMENTATIE
Dedagomvatdelichtperiode,datisdeperiodewaarinde
plantreageertopeenwijzedieafwijktvandedonkerperiode.
Inhetonderzoekwordtdedagookwelgedefinieerdalseen
stabieleperiodevan6uur,bijvoorbeeldvan10tot16uur.
Datdezeonderzoeksgegevensbeterbruikbaarzijndandedoor
depraktijkgehanteerdegegevensisnietduidelijk.
OPMERKING
Doorkunstmatigeverduisteringenbelichting (assimilatiebelichting)kandelichtperiodeafwijkenvandenatuurlijke
lichtperiode.Hetisnogonvoldoendeduidelijkhoehierop
moetwordeningespeeld,zodatbovenstaandvoorstelvoorlopig
gehandhaafd kanworden.
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*DENACHT:
Denachtlooptvanzonsondergangtotzonsopkomst.
ARGUMENTATIE
Denachtomvatdedonkerperiode,datisdeperiodewaarinde
plantreageertopeenwijzedieafwijktvandelichtperiode.
Inhetonderzoekwordtdenachtookwelgedefinieerdalseen
stabieleperiode,gedurendededonkerperiode,bijvoorbeeld
van22tot4uur.Datgegevensuithetonderzoekbeter
bruikbaarzijndandedoordepraktijkgehanteerdegegevens,
isnietduidelijk.
OPMERKING (zieopmerkingbijdedag)
*HETASTRONOMISCHETMAAL:
Hetastronomischetmaalomvateendagendedaaropvolgende
nacht.
ARGUMENTATIE
Voorbijstellingvandeklimaatinstellingwordtveelgebruik
gemaaktvanetmaalgegevens.Indekaswordtdeovergangvan
nachtnaardag,voorwatbetreftdekastemperatuur,vrijwel
altijdgeregeld.Deovergangvandagnaarnachtheefteen
natuurlijkerverloop.Opeenwarmedagvolgtveelaleen
relatiefwarmenacht,tenzijdeklimaatinstellingvoorde
nachtwordtaangepastaandeklimaatrealisatieopdedag.Om
eenwarmeperiodevanongeveer24uurgoedteherkennen
dientdusdenachtgecombineerdtewordenmetdevoorgaande
dag.
Overdrachtvanwarmtevandedagnaardevolgendenacht
vindtplaatsdooropslaginbuffers.Degrondwaaropwordt
geteeld,vormteennatuurlijkebuffer.Kunstmatigebuffers
zijninopkomstvoorbijvoorbeelddewarmte-opslagdievrijkomtbijC02-doseringoverdag.
Eenfysiologischargumentomdenachtbijdevoorgaandedag
terekenen,wordtaangereiktdoorhetgroeiritmevande
plant.Deassimilatendieoverdagonderinvloedvanhet
lichtwordenopgebouwd,wordennietallemaaldirektverwerkt,gedeeltelijkvindtditindeopvolgendeuren,de
nacht,plaats.
*DEWEEK:
Deweeklooptvanmaandagzonsopgangtotmaandagzonsopgang.
ARGUMENTATIE
Volgensinternationaleafsprakenwordtondereenweekverstaandeperiodevanmaandagtotenmetzondag.Voorde
glastuinbouw,waarrelatiefveelwerkzaamheden inhet
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weekenddoorgaan,vormthetgeenbelemmeringomdituitgangspunttevolgen.Werkzaamhedenopzaterdagverricht,
wordenreedstotdevoorafgaandeweekgerekendendeweek
latenaanvangenopzondagbiedtgeenvoordelenomdatinhet
verbandmethetkaraktervandezedaggeenonnodigewerkzaamhedenwordenverricht.
Indepraktijkbestaatsomsdevoorkeurvooreenandere
weekindeling,bijvoorbeeld zaterdagtotenmetvrijdag.Dit
inverbandrnetbedrijfsvergelijkingendehandmatigeverwerkingvandegegevens.Dezeargumentenzullenindetoekomst
vervallen.Wanneerdegegevensoverdrachtenverwerkinggeautomatiseerd is,maakthetvoorhetwerknietmeeruitofdit
nuzaterdagofmaandagplaatsvindt.
Hettijdstipvanaanvangopmaandagmoetwelaansluitenbij
derelevanteindelingvanhetetmaal.
Deweeknummeringlooptvolgensinternationaleafsprakenvan
1totenmet53,waarbijweek1vierofmeerdagenvanhet
nieuwejaaromvat.Week53wordtalleenonderscheidenwanneerweek53vierdagenvanhet"oude"jaaromvat,inalle
anderegevallenvallendelaatstedagenvanhet"oude"jaar
inweek1vanhetnieuwejaar.
OPMERKINGEN
-Voorbedrijfsvergelijkingopkortetermijnishetrelevant
omopelkewillekeurigedageenoverzichttekunnenzien
vandevoorgaandezevendagen.Ditzouautomatischkunnen
wordenopgesteldbijvoorbeelddoorderegistratiecomputer
ofhandmatigvanuitdagoverzichten.
-Bijhandmatigeverwerkingwordenoverzichtenopzaterdag
opgesteld,zodathetoverzichtkasklimaatenweersomstandighedenvanzaterdagzonsopgangtotzaterdagzonsopgang
loopt.Zolangergeenautomatischeverwerkingvangegevens
plaatsvindtiseendubbeleuitvoeringnietuitvoerbaaren
zaldeweekvoorderegistratievanklimaatgegevensnog
lopenvanzaterdagtotzaterdag.
-Hoewelhetwoord 'periode'inveelgevallenwillekeurig
toegepastwordt,geldtvoorgegevensuitwisseling dat 'periode'slechtsgebruiktmagwordenalsaanduidingvaneen
tijdvakvanvierweken.
3.2.3 Overigeuitgangspunten.
Hetmetenvormteenbelangrijkaspectbinnendeklimaatbeheersing.Deprimairedoelstellingvanhetmetenvormtderegeling
vanhetklimaat,enmetdiedoelstellingzijntalvanmeetinstrumentenen-methodenontwikkeld.Zolangmetenenregelen
15

goedopelkaarzijnafgestemd,isuniformeringminderrelevant,temeerdaarerverschillendegoedfunctionerendemeetenregelsystemenbeschikbaar zijn"engebruiktworden.
Meetwaardentenbehoevevanderegelingzijnnietuitgewerkt
inhetkadervandezecluster.
Hetregelenheefttotdoelomeeninstellingzogoedmogelijk
terealiseren.Ditregelenisgeeneenvoudigezaakzodatdit
onderdeelgeautomatiseerd isopvrijwelallebedrijven.Automatiserenbetekentechternietdathetnuautomatischgoed
gebeurt!Controlerenblijftnoodzakelijk.Metenomtekunnen
controlerenisechterniethetzelfdealsmetenomteregelen.
Hetcontrolereniseenheelwezenlijkonderdeelbinnende
functieklimaatbeheersing.Ineennaderestudieisbekekenwat
ergecontroleerdwordtofmoetworden.Daaruitvolgendevolgendeonderdelen:
a.Hetdirectvolgenvandeuitwerkingvaneeninstellingop
destandvanderegelorganenendetoestandvanhet
kasklimaat.
b.Hetopvragenvaneenoverzichtterverkrijgingvaneen
indrukvandeklimaattoestand (huidigesituatie,afgelopen
dagenz...).
Hetcontrolereniseenprocesbinnendeklimaatbeheersing
waarbijelkevandeonderscheidencontrole-processenmetzijn
eigenfrequentiewordtuitgevoerdenwaarbijverschillende
soortenvangegevensrelevantkunnenzijn.Ineeninformatiemodelkanditwordenvastgelegd.Inpraktijksystemenworden
processengecombineerduithetoogpuntvanvereenvoudiging
(goedkoper)ofbediening (gebruiksvriendelijkheid).Hetvoordeelvanuitsplitseninonderdelenisdatverschillen,maarook
overeenkomstenzichtbaarworden.Hetnadeelisdatde
bestaandetermenvaakonvoldoendedekkendzijnzodatextra
termenmoetenwordentoegevoegdenbestaandetermenmoeten
wordenbeschrevenopeenmanierdienietaltijdgelijkisaan
dehuidigepraktijk.
Voorhetvolgenvandewerkingvanregelorganenenhetverloop
inhetkasklimaat (ad.a),wordtinhetmodeldemomentanewaardegeïntroduceerd,dezeonderscheidzichvande
gemetenwaardedoordeonafhankelijkheidvanhetmeetinstrument.Voorhetverkrijgenvaneenoverzichtvanderealisatievankasklimaat (ad.b)wordthetoverzichtgegevengeïntroduceerd,datbetrekkingkanhebbenopeenkorteoflange
periodezoals:dehuidigesituatie,hetvoorgaandeuur,de
voorgaandedag,nachtenz.Naastdezeindividueledatawordt
determverloopgeïntroduceerdalsmogelijkheidvooraanduidingvaneenreeksgegevensdieintabelofgrafiekvormkunnen
wordengepresenteerd.
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Inhetonderstaandewordendebegrippennaderuitgewerkt.
-MOMENTANEWAARDE:
Weergavevandesituatiegedurendeeenkorttotzeerkorte
tijdsintervalvoorafgaandevanhettijdstipvanmeting.
TOELICHTING:
-Delengtevanhettijdsintervalisafhankelijkvande
reactietijdvanhetmeetelement.Demeetwaarden zoalsdeze
opditogenblikopgeleverdwordendoordeverschillende
praktijksystemen,zijnnietaltijdvergelijkbaarvanwege
verschillendetraaghedenvano.a.hetmeetelement.
-Demomentanewaardegeeftinzichtindesituatieopeen
moment.Dooreenreeksvanopeenvolgendemomententebekijken,kunnenveranderingenwordengevolgd.
-OVERZICHTGEGEVEN:
Voorstel:eenoverzichtgegevenopeenmomentgeefthetbeeld
vandewerkelijkesituatieinhetkortaandatmomentvoorafgaandetijdsinterval.Delengtevandeperiodeisafhankelijkvandetraagheidvanbetreffendesysteem.
ARGUMENTATIE
Meetgegevenswaaroverdetelerkanbeschikkengevendoorde
traagheidvanhetmeetelementofdetraagheidvanhetsysteem,vaakgeenjuistbeeldvandesituatieophetmoment
vanwaarneming.Wanneerdezeonvolkomenhedennietoptreden
zijnertweemogelijkesituaties:de (bedrijfs)situatieis
stabielofwisselvallig.Alsvoorbeeldvanstabielkande
grondtemperatuurwordengenoemd,alsvoorbeeldvaninstabiel
deinstraling.
Bijeenstabielesituatiezalhetlaatstemeetgegevennauwelijksafwijkenvandemetingenindekortdaaraanvoorafgaandeperiode.Wanneerdesituatienietstabielis,dan
geefthetlaatstemeetgegeven,alsopzichzelfstaandgegevengeenrelevanteinformatie.
N.B.InhetkadervandeclusterKlimaatbeheersing zijngeen
inhoudelijkeafsprakengemaaktoverdelengtenvande
tijdsintervallen,waaroverde 'momentanewaarde'enhet
'overzichtgegeven'betrekkinghebben.Opditmomentworden
doordepraktijksystemenbeidegegevensgecombineerd inéén
waardegepresenteerd.

17

-EENVERLOOP:
Eenserievanopeenvolgendegegevens,dieelkrepresentatief
zijnvooreenkorteroflangertijdsinterval.
TOELICHTING:
Eenverloopkanergzinnigzijnomeenoverzichttekrijgen
vandeuitwerkingvaneeninstellingofvandewerkingvan
eenregeling.Ingevaldegegevenstegenelkaarzijnuitgezetineenassenstelsel,spreektmenvaneengrafiek,een
veelgebruiktepresentatievanverlopen.Degegevenswaaruit
eenverloopisopgebouwd,kunnenuitzowelmomentanegegevensalsafgeleidenhiervanopgebouwdzijn.
Bijvergelijkingvanhetgerealiseerde klimaatisheteenvereistedatdebetreffendemetingenopeenvergelijkbarewijze
uitgevoerdzijn.Indeeersteplaatsmoetmenbijeenbepaald
gewastype/stadiumeenvastgesteldemeethoogtevandediverse
meetinstrumentenhanteren.Verschilleninmeethoogteleiden
immerstotaanzienlijkeverschilleningemetenwaarden.De
bepalingvandiemeethoogtenvoordediversegewasseninde
verschillende stadiaiseentaakvoorbijvoorbeelddegewascommissiesvandeNTS.
3.3Procesmodelclusterklimaatbeheersing
3.3.1 Inleiding
Declusterklimaatbeheersingomvatdefunctieklimaatbeheersingmetdedaarbijbehorendeprocessenuithetglobalemodel.
Bedrijfsnormenmetbetrekkingtothetkas-encelklimaatwordenbeschreveninhetproces 'bijhoudenbedrijfsnormen',vallendonderdefunctieevaluatie.Inhetprocesdecompositiediagramvanhetglobaalmodel (schema2)zijndeprocessen,die
uitgewerktzijnindezecluster,omkaderd.
Procesdecompositiediagrammen.
Deschema's3en4geveneenoverzichtvandeelementaire
processen,zoalsdezezijnbeschrevenindeclusterklimaatbeheersing.Eenwijzigingtenopzichtevanhetglobalemodelis
daternuonderscheidwordtgemaaktinKLIMAATBEHEERSINGVAN
DEKASenKLIMAATBEHEERSINGVANDECEL.Deprocessenzijnwel
soortgelijk,maardeuitgangspuntenzijnverschillend.Het
(gewenste)kasklimaatstaatcontinuonderinvloedvande
buitenomstandigheden.Degewensteendegerealiseerdestand
vanhetgewasissteedsbepalendvoorhetintestellenkasklimaat.Uitgangspuntisommetdeveelheidvanmeespelende
factoreneenzooptimaalmogelijkkasklimaatterealiseren.
18
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SCHEMA4 PROCESDECOMPOSITIEDIAGRAM CLUSTER: KLIMAATBEHEERSING
Functie16:Evaluatie

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen

16.3.-a
bijhouden
bedrijfsnormen
kasklimaat

16.3.
•bijhouden
b e d r i j fsnormen
celklimaat
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Deklimaatbeheersingvandecelismindercomplex.Hetgaat
hiermeestalomeenbehandelingvanplantmateriaal (bijvoorbeeldeentemperatuurbehandelingvanbollen).Ditiswel
onderdeelvaneenteelt,maardeproduktiefasezoalsineen
kasishiernietaandeorde.Ookisdeinvloedvandebuitenomstandighedenveelminder.Hetuitgangspuntomeenvooraf
bepaaldcelklimaatvooreenvastgesteldeperiodeterealiseren
isdaarmeeandersdandeklimaatbeheersingvandekas.Bijde
procesbeschrijvingen komtdittotuitingindebenodigdeen
opgeleverdegegevens,dieverschillenvertonen.
Hetismogelijkdatbollenineencelinbloeiwordengetrokken.Indatgevalvervultdeceldefunctievaneenkasen
wordtvoordeklimaatbeheersingvandecelverwezennaarde
beschrijvingvandekas.Doordeinstallatievandebenodigde
belichting isdeceluitrustingenderegelingvanhetcelklimaatcomplexergeworden.Bovendiengaathetdanomdeteelt
vaneengewasindeproduktiefasedieextraaandachtvraagt
voordeklimaatomstandigheden.
Apartonderscheidenbijdeklimaatbeheersing indekaszijnde
OVERIGEKLIMAATHANDELINGEN.Deredenhiervanisdatvoordeze
handelingeneenwerkordergegevenzalworden,dieafstemming
behoeftmetandereuittevoerenwerkzaamheden (bijvoorbeeld
hetkrijtenvandekas).Deoverigeprocessenzijnofgeautomatiseerdofwordengerekendtotdealgemenecontrole.
Procesafhankelijkheidsdiagrammen.
Eengoedhulpmiddelbijhetonderscheidenvanelementaire
processenzijnzogenaamdeprocesafhankelijkheidsdiagrammen.
Hiermeekanperproceswordenvastgesteldwelkeinformatie
benodigdisenwelkewordtopgeleverd.
Eenafhankelijkheidsdiagramgeeftslechtsdeafhankelijkheid
watbetreftinformatieaan.Depreciezeaanduidingvanbenodigdeenopgeleverdegegevensperprocesvindtplaatsinde
procesbeschrijvingen (bijlage5).
Deprocessendievantoepassingzijnopdeklimaatbeheersing
zijnweertegevenineenzogenaamdebesturingscyclus.In
schema5isdezebesturingscyclusafgebeeld.Centraalstaande
processenINVENTARISERENENINSTELLENKLIMAATenMETENEN
REGELEN.AangegevenistevenshetprocesINVENTARISERENEN
UITVOERENOVERIGETEELTHANDELINGEN,waaraaneenwerkorderis
gekoppeld.Defrequentievanditprocesisveelkleinerdan
dievandeeerdergenoemdeprocessen.
Indeschema's6totenmet9zijndeprocesafhankelijkheidsdiagrammenvoorhetkasklimaatafgebeeldvoordeverschillende
processenuitdebesturingscyclus.
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SCHEMA 5

BESTURINGSCYCLUS
Functie 8:Klimaatbeheersing

8.1
inventariseren
eninstellen
klimaat

invent./uitv.
overigeklim.
handelingen
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Aandelinkerzijdevandediagrammenzijndefunctiesof
processenaangegevenwaaruitdebenodigdeinformatieafkomstig
isenrechtsdefunctiesofprocessenwaardeopgeleverde
gegevenswordengebruikt.Bijdeinformatiestromen staataangegevenwelksoortvangegevensvanbelangzijn.
3.3.2 Inventarisereneninstellenkasklimaat
Inschema6ishetprocesINVENTARISERENENINSTELLENKASKLIMAATverderuitgewerkt.Bijaanvangvaneenteeltwordthet
klimaatineersteinstantieingesteldopbasisvaneenklimaatinstellingenplanen/ofbestaandenormen.
Aktueleomstandighedenzorgenervoordatbijstellingenzullen
plaatsvinden.
InhetschemaisaangegevendathetprocesBEPALENINTE
STELLENWAARDENKASKLIMAATzowelaangestuurd kanwordendoor
gewensteaanpassingenvanbuitendefunctie,alsdooreen
directebeoordelingvanhetgerealiseerdekasklimaat.
Ditbeoordelenvindtplaatsopbasisvandegerealiseerde
klimaatwaardenenstandenvanregelorganen,maarookopbasis
vaneenmeersubjectiefoordeelvandegewastoestandenklimaattoestand.Ditlaatstewordtbeschreveninhetproces
INVENTARISERENGEWASENKASKLIMAAT.Eentuinderisveelmet
hetkasklimaatbezigenhetkomtvoordathijdeinstellingen
meerderemalenperdagaanpast.Hetbetreftdankleinewijzigingendiemeestalvankorteduurzijn.Ditsoortaanpassingen
lopennietviahetprocesBEPALENINTESTELLENWAARDEN,maar
deaanpassingenwordenrechtstreeksaanMETENENREGELENdoorgegeven.
3.3.3Metenenregelenkasklimaat
Inschema7staathetmetenenregelenvanhetkasklimaat
centraal.Ditisonderverdeeld indriedeelprocessen.Inhet
procesBEREKENENNATESTREVENWAARDENwordeningestelde
basiswaardenonderinvloedvandeomstandighedenomgezetin
streefwaarden.Bijvoorbeelddenatestrevenverwarmingstemperatuurisafhankelijkvandehoeveelheidinstralingopeen
bepaaldmoment.
Hetkasklimaatiseencombinatievanverschillendeklimaatfactoren.Gestreefdwordtomeen 'optimale'klimaatrealisatiete
verkrijgen.JuistvoorhetonderdeelBEREKENENNATESTREVEN
WAARDENmogennoggroteontwikkelingenverwachtworden.De
eersteschredenopwegnaaroptimaliseringsmodellenzijnmomenteelgezetdooronderzoekenbedrijfsleven.Desomsgecompliceerdeberekeningendievoorechteoptimaliseringnodig
zijnkunnenopdelangeretermijnertoeleidendatdeze
handelingenzelfszichtbaarlosgekoppeldwordenvanhet
24

SCHEMA 6 PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie 8: Klimaatbeheersing
8.1.1 Inventarisereneninstellenkasklimaat

I

externe)

8.1.1.4
inventariseren
gewasen
kasklimaat
gewastoestand
klimaattoestand

operationele,
normen

8.1.1.2
beoordelenen
aanpassen kas
klim.momentaai
X—

beoordelen
klimaatreal.
dag./wekelijks

T
fbeoordeling
klimaat
realisatie

pmerkingen

8.1.1.1
bepalen inte
stellenwaard,
kasklimaat

ingestelde
waarden

realisatie

regelen
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SCHEMA7

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie8:Klimaatbeheersing
8.1.2Metenenregelenkasklimaat

c
o
u
m
ra
a

•o

<M

0)
0)

u

8.1.1
inventariseren
eninstellen
kasklimaat

*>

UI

ingestelde
waarden

01

•o
>H
01
•p
(f)
0>

c
c

8.1.2.1
berekenen
natestreven
waardenkaskl.

gereal.
waarden

berekende
waarden
.1.2.2
metenen
regelen
kasklimaat

gereal.
waarden
8.1.2.3
groeperen
klimaatgegevens
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regelen.Bijvoorbeelddoordatdieberekeningendanuitgevoerd
wordendoordebedrijfscomputer.
Deingesteldeenberekendewaardenvormendeuitgangspunten
bijhetMETENENREGELENKASKLIMAAT.Gerealiseerdewaarden
wordengegroepeerdenvervolgensopeenofanderewijzegeregistreerd.
Hetbeschrijvenvanrekenregels isonderdeelvandedetailleringsfase.Hetgeautomatiseerd regelenvanhetkasklimaat
omvatveelrekenregels.Uitgangspuntwasomdezeinterneregelingenbinnendesystemenniettebeschrijven.
OnderhetprocesGROEPERENwordenklimaatgegevensbewerkttot
bijvoorbeeldeendaggemiddelde.Voorhetgroeperenvandeze
klimaatgegevenszijnechtergeenéénduidigerekenregelsaante
geven.Dewijzevanberekenenvangegroepeerdegegevensis
afhankelijkvandebasisgegevenswaarvanuitwordtgegaan.
Meetwaardenkunnenopeenverschillendemaniertotstandkomen,afhankelijkvanonderanderehettypemeetinstrumentDit
heeftalsconsequentiedatindeprocesbechrijvingenwelwordt
aangegevenwelkegegroepeerdegegevensrelevantzijn,maardat
hierbijgeenrekenregelszijnbeschreven.
3.3.4Inventariserenenuitvoerenoverigeklimaathandelingen
Schema8geefteenoverzichtvandedeelprocessendievallen
onderINVENTARISERENENUITVOERENOVERIGEKLIMAATHANDELINGEN.
Opbasisvanklimaatgegevens,degewas-enklimaattoestanden
eventueeleenweersverwachting kanwordenbeslotenomoverte
gaantothetuitvoerenvaneenklimaatregulerendehandeling.
Voorbeeldenhiervanzijnhetkrijtenvaneenkasenhettrekkenvaneenfoliescherm.DebenodigdearbeidvoordezehandelingwordtviahetprocesCOÖRDINERENUITVOERING,waarafstemmingplaatsvindtmetandereuittevoerenbewerkingen,omgezet
ineenwerkopdracht.Deuitgevoerde klimaatregulerendehandelingzaltenslottemeegenomenwordenindebeoordelingvande
klimaatrealisatie.
3.3.5 Bedrijfsnormenvoorhetkasklimaat
Deinformatiestromendievanbelangzijnvoorhetbijhouden
vandebedrijfsnormenvanhetkasklimaatzijninschema9
weergegeven.Ookwordtaangegevenbijwelkeprocessendeze
normengebruiktworden.HetprocesBIJHOUDENBEDRIJFSNORMEN
KASKLIMAATvaltnietonderdefunctieklimaatbeheersing,maar
onderdefunctieevaluatie.
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SCHEMA8

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie8:Klimaatbeheersing
8.1.3Inventariseren/uitvoerenoverigeklimaathandelingen

8.1.2.3
groeperen
klimaatgegevens

8.1.1.4
inventariseren
gewasen
kasklimaat

gegroepeerde
gegevens

gewastoestand
klimaattoestand

8.1.3.1
inventariseren
klimaatregulerendehandel o-.

bewerking
gepland

coördineren
uitvoering

bewerking
opgedragen

8.1.3.2
uitvoeren
klimaatregulerendehandel

klimaattoestand

8.1.1.3
beoordelen
klimaatreal.
dag./wekelijks
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coördineren
uitvoering

SCHEMA9

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie 16:Evaluatie (kasklimaat)

8.1.1.1
bepaleninte
stellenwaard,
kasklimaat

8.1.1.1
bepalen inte
stellenwaard,
kasklimaat

8.1.2.3
groeperen
klimaatgegevens

8.1.1.3
beoordelen
klimaatreal.
dag./wekelijks

bijhouden
bedrijfsnormen
kasklimaat
8.1.1.2
beoordelenen
aanpassenklim.
momentaan
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3.3.6Kasklimaatversuscelklimaat
Deprocesafhankelijkheidsdiagrammenvoordeklimaatbeheersing
vandecelzijnopgenomeninbijlage4.DeelementaireprocessenvallendonderINVENTARISERENENINSTELLENCELKLIMAATen
METENENREGELENCELKLIMAATzijninditgevalineendiagram
geplaatst.
VoorhetcelklimaatisgeenprocesBEREKENENNATESTREVEN
WAARDENCELKLIMAATopgenomen.Bijderegelingvanhetkasklimaatkunnenklimaatinstellingenvariërenafhankelijkvaninvloedsfactoren,bijvoorbeelddenatestrevenkastemperatuur
afhankelijkvandeinstraling.Bijderegelingvanhetcelklimaatkomtditindehuidigesituatienietofnauwelijksvoor.
Deingesteldeklimaatwaardenzijndanconstant.Mochtener
tochinvloedsfactorenbijderegelingeenrolspelen,danvalt
deberekeningvandestreefwaardenonderhetprocesMETENEN
REGELENCELKLIMAAT.
Eenandereonderscheidtenopzichtevanhetkasklimaatis,dat
geenonderscheidisgemaakttussenBEOORDELENENAANPASSEN
MOMENTAANenBEOORDELENDAGELIJKS/WEKELIJKS.Hetcelklimaatis
stabielerenkanbetergeregeldwordendanhetkasklimaat,
omdatdeinvloedenvanhetbuitenklimaatophetcelklimaat
veelkleinerzijndanophetkasklimaat.Eentijdelijkebijstellingzalmindervaakvoorkomendanindekas.Degewenste
klimaatomstandigheden zijnvastgelegdinvoorafopgestelde
plannen.Hierzalnietsnelvanafgewekenworden.Groteaanpassingenwordenuitgevoerdopbasisvandeplannen.Bijhet
beoordelenenaanpassenvanhetcelklimaatgaathetveelalom
eenhandmatigebijstellingomafwijkingenopdestreefwaarden
tecorrigeren.
Hetproces8.1.1.4INVENTARISERENGEWASENKASKLIMAATisvoor
hetcelklimaatnietbeschreven.Deaanwezigebollendieeen
temperatuurbehandeling ondergaan,wordenwelgecontroleerd.
Bijvoorbeeldhetontwikkelingsstadiumvandebollenzalworden
bepaald,watopzijnbeurtinvloedzalhebbenophetterealiserencelklimaat.Hetbepalenvanhetontwikkelingsstadium
behoortechterniettotdefunctieKlimaatbeheersing.
Eenandervoorbeeld isdeinventarisatienaardeaanwezigheid
vanzurebollenindecel.Hetresultaathiervankangevolgen
hebbenvoorhetingesteldecelklimaat,maardeinventarisatie
alszodanigvaltonderdefunctieGewasbeschermingenniet
onderKlimaatbeheersing.
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3.4.DatamodelclusterKlimaatbeheersing
3.4.1.Inleiding
Bijdedetailleringvanhetglobaleinformatiemodelglastuinbouwzijndirektbijdeeerstecluster,declusterUITVOERING,
deentiteittypenonderverdeeld indriesoorten.Deminofmeer
tastbareobjectenbinnenhetbedrijfzijnonderscheidenvan
hetonzichtbaredeel,deervaring.Detastbareobjectenzijn
verderopgedeeld inobjectendiegedurendelangeretijdophet
bedrijfaanwezigblijven,zoalsdekasmetinstallatiesen
afdelingen,enobjectendierelatiefsnelweerverdwijnen
zoalspartijenenwerkopdrachten.
Dedriedelingwordthieronderverdertoegelicht:
-BEDRIJFSGEGEVENS:Hierondervallendeentiteittypendie
betrekkinghebbenopdebedrijfsuitrusting.
-OPERATIONELEGEGEVENS:Hierondervallendeentiteittypendie
indirektverbandstaanmethetgebruikvandebeschikbare
uitrusting.Deinhoudvandezeentiteittypen (deattribuutwaarden)zijnvoorhetbedrijfslechtstijdelijkvandirekt
belang.Hetaccentligtopdehistorischewaardevande
gegevens(bedrijfsregistratie).
-NORMGEGEVENS:Hierondervallendeentiteittypenwaarinervaringvoortoekomstiggebruikwordtvastgelegd.Denormen
kunnenverkregenzijnuitervaringopheteigenbedrijfuit
voorgaandeperioden.Ookkunnennormenvanderdenworden
verkregen (advisering)ofdoorderdenwordenopgelegd
(veilingvoorschriften).
DeclusterKlimaatbeheersing omvateengehelefunktieuit
hetglobaleinformatiemodel.Ineenfunktiekomenalle
onderdelenvanhetdatamodelaandeorde.Degegevenszijn
alsbenodigde informatievanbelangofkomenalsopgeleverde
informatieterbeschikking.Dedriedelingvanhetdatamodel
werkteindezeclusteropnieuwverhelderenddoordat:
-debedrijfsgegevensaanvullendzijnopdeentiteittypen
beschreven indeclusterUITVOERING;
-deoperationelegegevenseenzelfstandiggeheelvormen,
alleenverbondenaandebedrijfs-ennormgegevens;
-denormgegevenseenaanvullingvormenopdeentiteittypen
beschrevenindeclusterNORMENVOOROPERATIONEELGEBRUIK
tenaanzienvandeteeltbeschrijving.
Dedetailleringvandezeclusterisgebaseerdopreeds
bestaanderapportenwaarbijmetnamehetGLOBALEINFORMATIEMODELendeTERMINOLOGIEGEAUTOMATISEERDEKASKLIMAATREGELING (ziebijlage2)uitgangspuntenvormden.Verder
zijndebestaandeinzichtentenaanzienvandeklimaatregelingzogoedmogelijkgeïnventariseerd.
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3.4.2.Modellerenvandebedrijfsgegevens
Inhetinformatiemodelglastuinbouwwordtgesprokenoverkassen,klimaatafdelingenenproduktieafdelingenmetelkspecifiekegegevens.Dezeindelingbleekniethoudbaartezijn
omdattothetkasklimaatzoweldekaslucht,detoestandvan
verwarmingsnet,luchtramenenz.alsookhetwortelmilieugerekendmoetworden.Vanuniformiteitbinneneenkasofafdeling
isinhetalgemeengeensprake.
Een (KAS)AFDELINGisnietperdefinitieuniformvoorwat
betrefthetkasklimaat.Hetheersendekasklimaatiswelvan
grootbelangomvastteleggen.Daaromzijnbinnendekasof
(kas)afdelingMEETPUNTENenREGELORGANEN zijnonderscheiden
waaraanhetkasklimaatgerelateerd kanworden.Ditisinhet
onderstaand schemaverduidelijkt:

TEELTPUAATS

>

AFDELING

KAS

A.
REGELORGAAN

MEETPUNT

Bedrijfsgegevens

INSTILLING

REALISATIE

INSTELLING

REALISATIE
Operationele gegevens

Deomschrijvingvandeentiteittypenmaakthetonderscheiden
degrenzentussendebovenstaandeobjectenduidelijker.De
omschrijvingenzijnopgenomenonderbijlage6enmetnamebij
hetentiteittypeKASwordtuitgebreid ingegaanopdeargumentendietotdezeopstellinginhetmodelhebbengeleid.
3.4.3.Modellerenvaninstellingen
Regelenvanhetkasklimaatiseenvrijwelgeautomatiseerd
procesdatmeerenmeermogelijkhedenbiedt.Doorteregelen
probeertmendegewenstesituatiezogoedmogelijkterealiserenwaarbijmensteedsmeerwensenheeftkunneninbrengen.
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Dewensentenaanzienvanhetterealiserenkasklimaatvinden
hunweerslagininstellingen.Hetwijzigenvaninstellingen
bijvoorbeeldbijdeovergangvannachtnaardagenomgekeerd,
werdalsneloverbodiggemaaktdoorapartedag-ennachtinstellingentecreëren.Momenteelkanvrijwelelketelereen
nogverdereopdelingvanhetetmaalmakendoor"hulpperioden"
aantegeven.
Inhetdatamodelwordeninstellingenvastgelegdopde
omschakelpunten (zieschema10)
Instelling
X

X

X
B= C

X

X
A- D

A
I

B

C

Ay

t

A

\

t
"B

'C'D

D

->tijd

Schema 10: Vastlegging van instellingen

Methetmakenvandezelfdeinstellingvoortweeopvolgende
tijdstippenkaneenstabieleperiodewordenaangegeven.Met
verschillendeinstellingenvoortweeopvolgendeperiodenkan
eenvertraagdeovergangtussentweestabieleperiodenworden
ingesteld.Demogelijkheidomhelemaalgeenstabieleperioden
meerteonderscheidenligtechteropen,terwijlhetmodelop
dezewijzeeenvoudiger is,danwanneerovergangenvaninstellingenzijnvastgelegddoordefiniërenvertragingenzoals
momenteelinveelsystemengebruikelijkis.
Zoalsinparagraaf3.4.2.reedsisaangegevenzijninhet
modeldeinstellingenvoormeetpuntenapartgezetvaninstellingenvoorregelorganen.
Zovormtbijvoorbeelddeverwarmingstemperatuureeninstelling
vooreenmeetpuntendeminimumbuistemperatuureeninstelling
vooreenverwarmingsnet.Vertragingenzijnininstellingenop
meerderewijzenaantegeven.Eenvertraagdetemperatuurovergangkanaangegevenwordendoorinstellingenvooreenmeetpunt
maarookdoordeinstellingvanmaximumbuistemperaturenvoor
deverwarmingsnetten.
Hetdatamodelgedeeltevanhetinformatiemodelbiedtmogelijkhedenomdegegevensvanallerleisoortprocessenopteslaan.
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3.4.4.Integratievanhetnaamgevingsproject
InhetprojectvandeStichtingMechanisatieCentrumisdoor
deskundigenvanonderzoek,voorlichtingenbedrijfslevenveel
werkverzetomdeterminologietenaanzienvandeklimaatregelingteuniformeren.
Determinologiezoalsdieinhetdoorhenuitgebrachterapport
isgeformuleerd,konvrijwelgeheelindehierbovengeschetste
struktuurwordenopgenomen.Erzijnenkelevoorstellengedaan
totverdergaandeuniformeringenvoorzoverdezezijngoedgekeurddoordeDICOTU,zijndezevoorstellendoorgevoerd.
Indezeclustervanhetinformatiemodel isechterverder
gegaaninhetdoenvanvoorstellen.Determinologiegehanteerd
binnendeStichtingMechanisatieCentrumismetaanvullingen
terugtevindeninbijlage7,indeattribuutbeschrijvingen,
behorendebijdeclusterklimaatbeheersing.
3.4.5.Kasklimaatversuscelklimaat
Deuitwerkingvandeclusterklimaatbeheersingheeftineerste
instantieplaatsgevondenaandehandvanhetklimaatinde
kas.Pasineenveellaterstadiumisbezieninhoeverrevoor
hetcelklimaataanpassingenen/ofuitbreidingnodigwas.Het
groteverschiltusseneen (kas)afdelingeneencelbestaatin
deomvangenindebeïnvloedingvanbuitenaf.Eencelis
beperktvanomvangenaanhetcelklimaatwordtdeeisvan
uniformiteitintemperatuurzeerstrengtoegepast.Binnenhet
celklimaatismetnamedetemperatuurvanbelangendezeis,
voorbehandelingenbewaringvanplantgoed,gelijkoverhet
geheleetmaal.Tenaanzienvandeinrichtingvancellenhebben
deuitgangpuntenconsequenties;elkregelorgaanheeftbetrekkingopdegehelecelende (klimaat)instellingenc.q.realisatieshebbenbetrekkingopdecelalsgeheel.Ditisin
hetdatamodeltotuitinggebracht.
3.4.6.Wijzigingentenopzichtevanhetglobalemodel
Inhetglobalemodelglastuinbouwwordtdeglasopstandverdeeldinkassen,klimaatafdelingenenproduktieafdelingen.De
veronderstelling datbinneneenafdelingeenuniformklimaat
wordtnagestreefd,bleekniethoudbaartezijn.
Enerzijdswordtonderklimaatverstaanzowelde(kas)temperatuuralsdeC02-concentratieendevochtinhoud,alsookde
toestandvandeklimaatregelorganenalsbuistemperaturenen
raamstanden.
Anderzijdsiseenaanpassingvanhetklimaatvandeafzonderlijketeeltenbinneneenruimtemogelijkengewenstzodat
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echte uniformiteit over een afdeling binnen een kas eenillusieis.
Om de realiteit inhet informatiemodel te kunnen onderbrengen
ishet idee van uniformiteit los gelaten,behalve voor decel.
De klimaatinstelling is "opgehangen" aanmeetpunten en regelorganen.Demeetpunten kunnen betrekking hebben opde kaslucht
maar ookophetwortelmilieuof opdeplant zelf.De regelorganen betreffen alle installaties diebedoeld zijnvoorbeïnvloeding vanhet klimaat inclusief de belichtingsinstallaties.
Vanuithet globalemodel zijnde kasen de (produktie)afdeling
overgenomen,waarbij de omschrijving iets is aangepast.De
klimaatafdeling iskomen tevervallen envervangen door
meetpunt en regelorgaan.De klimaatinstelling en -realisatie
isverder uitgewerkt en gesplitst inmeerdere entiteittypen.
(Ziebijlage6 ) .
3.5 Afstemming proces endatamodel
Voor een compleet informatiemodel geldt datproces-endatamodel volledig op elkaar afgestemd moeten zijn.Voor het
procesmodel en datamodel van èèn cluster hoeft dit niet zote
zijn.Het is immersmogelijk dat er entiteittypen voorkomen,
die ineen andere cluster gecreërdworden,maarwaarvan attributen indeze cluster nodig zijn.Omgekeerd geldtwel dat alle
entiteitypen,die gecreërd worden door deprocessen ineen
cluster,vermeld staan inhetdatamodel van deze cluster.
Deze cluster omvatde gehele functie klimaatbeheersing en is
daarmee duidelijk af te scheiden van andere clusters.In
schema 11 isdematrix weergegeven waarin deprocessen uithet
procesmodel van deze cluster uiteengezet zijn tegen de entiteittypen uithetdatamodel van deze cluster.
De entiteittypen zijn indematrix gerangschikt indegroepen:
I Entiteittypen waarvan èènofmeerdere attributen door èèn
van deprocessen wordt gecreëerd.
IIEntiteittypen die slechts door debeschreven processen
worden gebruikt.
AdI
Deprocessen diehetzelfde ofverwante entiteittype(n)vastleggen (create) zijnbij elkaar gezet.Uit de gepresenteerde
opstelling volgen de systeemgebieden (design-area's):
1.BEOORDELING EN INSTELLING
Beoordeling en instelling omvat de inventarisatieprocessen
binnen de functie klimaatbeheersing inclusief de instelling
van hetgewenste klimaat.
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2.REGELING
Regelingomvatdeprocessendiebetrekkinghebbenophet
metenenregelenvanhet (kas)klimaatencelklimaat.
3.KLIMAATREGULATIE
Klimaatregulatieomvateeninventarisatieproces eneen
uitvoeringsproceswaaraaneenopgedragenbewerkingis
gekoppeld.
4.KLIMAATNORMEN
Klimaatnormenomvatdeprocessenuitdefunctieevaluatie
diezichrichtenopdenormatieveklimaatinstellingenop
operationeelniveau.
Desysteemgebieden 'beoordelingeninstelling'kunnenworden
opgesplitstindedeelgebieden 'kas'en 'cel'.Ditisinhet
schemadoormiddelvanstippellijnenaangegeven.Hethandelt
omsoortgelijkeprocessen,maardebenodigdeenopgeleverde
gegevensvertonenverschillen.Bijeenverdergaandeanalyse
vandezesysteemgebiedeneneenmogelijkevervolgstapvan
modelnaarsysteemzalmoetenblijkenofeenonderverdeling
tussenkasencelaldannietwordtgemaakt.
AdII
Vandezegroepentiteittypenzijnalleendeattributenuitgewerktdienoodzakelijkzijnvooruitvoeringvandeprocessen.
Creatievanattributenvanentiteittypenvindtinprocessen
plaatsdieinandereclusterswordenuitgewerkt.
3.6Bedrijfstypering
Defrequentiesvanonderscheidenelementaireprocessenende
kwantiteiten (hetaantalvoorkomens)vandeentiteittypen
dienenalsproduktenindedetailleringsfaseopgeleverdte
worden (paragraaf5.1,basispublikatie).Dezegegevenszijn
vanbelangvoordebouwvansystemeninverbandmetde
structuurvandeprogrammatuur,decapaciteitvandeapparatuurendebepalingvanprioriteitenvoorautomatiseringvan
delenvanhetbedrijfsgebeuren.
Bijdevaststellingvandezefrequentiesenkwantiteitenwordt
uitgegaanvandemaximaalvoorkomendewaardendoordetijd,
omdatdezebepalendzijn.
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3.6.1 Frequentie vanprocessen
De frequenties vandeonderscheiden elementaireprocessen
worden vastgesteld.Ommetnameprioriteiten tekunnen bepalen
ten aanzienvanteautomatiseren delenvanhetbedrijfsgebeuren.Naarmateprocessen vakerworden uitgevoerd ligthetmeer
voordehand deze teautomatiseren.Ookbijdeze bepaling
wordt uitgegaan vandemaximumfrequentie doordetijd.Uitgegaan isvande classificering:
- continu voorkomend
- dagelijks voorkomend
- wekelijks voorkomend
- maandelijks voorkomend
- jaarlijks voorkomend
- incidenteel voorkomend
De frequenties vandeelementaire processen indeze cluster
zijnweergegeven inschema12.
SCHEMA12
FREQUENTIESVANPROCESSEN

KAS

CEL

8.1.1.1bepalenintestellenwaardenkasklimaat dg/wk
8.1.1.2beoordelenenaanpassenkasklimaatmoment. dg
8.1.1.3beoordelenklimaatrealisatiedag/week
dg/wk
8.1.1.4inventariserengewasenkasklimaat
dg
8.1.2.1berekenennatestrevenwaardenkasklimaat cont
8.1.2.2metenenregelen (kas)klimaat
cont
8.1.2.3groeperenklimaatgegevens
cont/dg
8.1.3.1inventariserenklimaatregulerendehandelingdg/wk
8.1.3.2uitvoerenklimaatregulerendehandeling
mnd
8.2.1.1bepalenintestellenwaardencelklimaat
8.2.1.2beoordelenenaanpassencelklimaat
8.2.2.1metenenregelencelklimaat
8.2.2.2groeperenklimaatgegevenscel

dg/wk
dg
cont
dg

16.3.-.abijhoudenbedrijfsnormenkasklimaat
16.3.-.bbijhoudenbedrijfsnormencelklimaat
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mnd/jr
mnd/jr

Deprocessen8.1.2.1,8.1.2.2,8.1.2.3en8.2.2.1zijnin
grotemategeautomatiseerd.Dezeautomatiseringheefthet
mogelijkgemaaktdatdegeheleklimaatregelingeencontinu
procesisgeworden.
Debehoefteendemogelijkhedenvoordezeprocesautomatisering
warenvoorhetkasklimaatduidelijkaanwezig.Voorhetcelklimaatzijnmogelijkhedenvoorverdergaandeautomatiseringaanwezig,maardebehoefteismomenteelmindergroot.Deprimaire
functievaneencel,namelijkhetgevenvaneentemperatuurbehandelingenaanbollen,isduidelijkandersdandefunctievan
eenkas.Bovendienishetcelklimaatveelstabielerdanhet
kasklimaat.
3.6.2.Kwantiteitenvanentiteittypen
Declusterklimaatbeheersingomvatzowelhetoperationele
gebeurenalsookdenormenvooroperationeelgebruik.Hetaantalvoorkomensvanentiteittypenwordtenerzijdsbepaalddoor
hetgebruiktenbehoevevandeklimaatregelingenanderzijds
doorhetgebruiktenbehoevevandeevaluatieennormstelling.
Indezeclusterishetaantalvoorkomenstenaanzienvanhet
gebruikinderegelinguitgewerkt.
Deuitwerkingvoorgegevensverwerkingtotnormenheeftniet
plaatsgehadomdatnietduidelijkisinhoeverredeverwerking
gelijktijdigdanwelvolgtijdelijkplaatsvindtvoordeverschillendenormen.Ooktenaanzienvandefrequentievan
verwerkingbestaatgeenduidelijkheid.Voorhetbepalenvande
geheugencapaciteitvaneenverwerkingssysteem kunnendoor
gebrekaanervaringdusnoggeenrichtlijnenwordenopgesteld.
Inbijlage8wordtvooreenaantalbedrijfstypenvoormoderne
bedrijveneenindicatiegegevenvanhetaantalvoorkomensvan
entiteittypen.
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4.OPMERKINGENBIJDERESULTATEN
4.1Sectorspecifiekeinvulling
Eenvandeuitgangspuntenbijdedetailleringsfasevanhet
informatiemodelisomineersteinstantietetrachtende
glastuinbouwalsèèngeheeltebeschouwen.Indienwenselijk,
kanwordenovergegaannaareensectorspecifiekeinvulling.
IndeclusterUitvoering isgeprobeerdaandehandvanreferentiegewassendeviersectorenindeglastuinbouw,teweten
bolbloemen,groenten,potplantenensnijbloemeningelijke
matetebelichtenbijdedetaillering.
Indezeclusterisnietspecifiekdoormiddelvanreferentiegewassengekekennaardeklimaatbeheersingindeverschillendesectoren.
Tenaanzienvanhetprocesmodelkanhetvolgendewordenopgemerkt:processenzijnonderscheidenvoorhetkasklimaatenhet
celklimaat.Hetbehandelenvanbollenineencelendaarmeede
klimaatbeheersingvandecelzijnduidelijksectorspecifieke
aktiviteitenvoordebolbloemen.
Opmerkingentenaanzienvanhetdatamodel:
Insamenhangmetdeelementaireprocessenvanhetcelklimaat
zijnookeenaantalentiteittypengedefinieerddiespecifiek
temakenhebbenmethetcelklimaat.Voorbeeldenhiervanzijn
INSTELLINGCELenKLIMAATINSTELLINGCEL.
HetentiteittypeDAGLENGTEBEHANDELING isgerichtopspecifieke
teelten,waarmentemakenheeftmetjaarrondteeltenkortedagplanten.Hetbekendstevoorbeeldhiervanisdechrysantenteelt.Dedaglengtebehandelingbeperktzichtotdesnijbloemen-endepotplantensector.
Deverdereinvullingvanhetdatamodelisnietsectorafhankelijk,maarheeftvooraltemakenmetdebedrijfsuitrusting,
dieopzijnbeurtookweerafkanafhangenvandeaardvande
teelt.Zoisbijvoorbeeldbijdebedrijfstypering (par.3.6)
voorwatbetrefthetaantalvoorkomensvanentiteittypen
onderscheidgemaakttusseneenhete-luchtbedrijfeneen
bedrijfmetbuisverwarming.
Eengrootdeelvandeattributenvaneenentiteittypezijn
optioneel.Opdezemanierkunnenbijvoorbeeldgegevensvan
bedrijvenmeteenverschillendebedrijfsuitrustingtenaanzien
vanderegelorganenonderhetzelfdeentiteittypeINSTELLING
REGELORGAANwordenbeschreven.Ingevaleenoptioneelattribuut
ineenbepaaldesituatienietrelevantiswordtdezeookniet
ingevuld.
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4.2Gesignaleerdepuntenvooruitvoering inandereclusters
DeclusterKlimaatbeheersing iseengoedafgebakendgeheel.
Hierdoorisdeinteraktiemetandereclustersvrijbeperkt.
Hetresultaathiervanis,datslechtsweinigpuntenaangegeven
kunnenwordendieeenrelatiehebbenmetklimaatbeheersing,
maarineenandereclusteruitgewerktworden.
Overzichtvandeclusters,metdaarbijvermelddegesignaleerdepunten:
Inventarisatie/coördinatie
Voorhetuitvoerenvanteelthandelingèn kunnentijdelijke
aanpassingenvanhetkas-ofcelklimaatgewenstzijn.Vanuit
hetoogpuntvangewasbescherming kanhetwenselijkzijnhet
klimaataantepassen.Ditsoortomstandigheden kunnenverwoordwordeninoperationeleplannen,diewordenopgesteldin
declusterinventarisatie/coördinatie.
Taktischeenstrategischeplanning
Hetklimaatinstellingenplan,datwordtgebruiktbijhetbepalenvanintestellenwaardenkas/celklimaatisafkomstigvan
defunctiePlanning.
Teeltruimte
VandeentiteittypenKAS,CEL,MEETPUNT,REGELORGAANenVERWARMINGSKETELwordenindeclusterKlimaatbeheersing eenaantalattributengebruikt.Genoemdeentiteittypenwordeninde
clusterTeeltruimteopgeleverd.
4.3Praktischetoepasbaarheidvanderesultaten
Opbasisvanhetinformatiemodelkaninhoudwordengegevenaan
indetoekomstteontwikkelensystemen.Hetdatamodelisbij
deontwikkelingvannieuwesystemenvanbelang,omdathetaangeeftwelkegegevensstruktuureraaneenglastuinbouwbedrijf
tengrondslagligt.Hetprocesmodelverschaftinzichtinde
verschillendedelendieeensysteemkanbevatten.Bijde
ontwikkelingvaneensysteem,gebaseerdophetgedetailleerde
informatiemodel,zaleenkeuzegemaaktmoetenwordenopbasis
vanwelkedelenuithetmodelhetsysteemwordtopgebouwd.
Dezeafwegingzalonderandereafhankelijkzijnvandedoelgroepwaardesysteemontwikkelaar zichoprichtenvande
eisendieaanhetteontwikkelensysteemgesteldworden.
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DoordatindeclusterKlimaatbeheersingeenfunctieenhiermee
eenafgerondgeheel,volledigisuitgewerkt,biedtditmogelijkhedenvoortoepassingen.Inschema11zijnindematrix
eenaantalontwerpgebieden,ookdesignarea'sgenoemd,aangegeven.Processenenentiteittypenbinnendezedesignarea's
vertoneneengrotesamenhang,terwijldeinteractiemetprocessenenentiteittypenbuitenzo'narealiefstzoklein
mogelijkis.Juistophetgrensvlaktussendesignarea's
liggenvoorwatbetreftdeclusterKlimaatbeheersingeenaantalonderzoeksmogelijkheden.Tijdensdeuitwerkingvande
clusterisveeldiscussiegeweestoverdegegevensuitwisseling
tussendegroeperings-enbeoordelingsprocessen.Devraagstellinghierbijzoukunnenzijn:welke (gegroepeerde)gegevens,
eventueelsamengesteldtotgrafieken,zijnrelevantbijde
beoordelingvanhetgerealiseerdeklimaat?Tijdensdeuitwerkingvandezeclusterisnietduidelijkgewordenwelkdetailniveauvandegegevenswenselijkis.
Dezewenselijkheidisaantegevenuitoogpuntvan:
a.eenoptimalebeoordeling
b.technischemogelijkheden
c.kosten/baten
-ada.Zelfsalzoudenergeentechnischebeperkingenzijn,
danishetnietmogelijkomallemeetgegevenstegebruiken
bijhetanalyserenvanhetgerealiseerdeklimaat.Eenopdelingzalgemaaktmoetenwordentussenrelevanteenminder
relevantegegevensmetdaarbijaangegevenhetdetailniveau.
-adb.Eenklimaatcomputerheefteenbeperktegeheugencapaciteit.Indieneengrotegegevensopslag isgewenstgaatdit
tenkostevandeprogrammatuurvoordeklimaatregeling.De
koppelingtussenklimaat-enbedrijfscomputervergrootde
mogelijkhedenaanzienlijk.Welkegegevenswordenvastgehoudenengegroepeerd indeklimaatcomputerenwelkeinde
bedrijfscomputer?
Meerduidelijkheidoverdeterreinafbakeningtussenklimaatenbedrijfscomputeriswenselijk.
-adc.Voordepraktischetoepasbaarheid ishetuiteindelijke
kostenplaatjebepalend.
Directetoepassingenvanderesultatenvandezeclustermoeten
gezochtwordenopplaatsenwaaruitwisselingvanklimaatgegevensplaatsvindt.Daarbijdientnietalleengedachtte
wordenaangegevensuitwisseling tussenbedrijven.Ookbinnen
hetbedrijfzijnmeerderevormenvangegevensoverdrachtte
onderscheiden.Demeest 'zichtbare'isbijvoorbeelddekoppelingvanregistratiecomputer aanklimaatcomputerenvoedingscomputer,ofeenonderlingekoppelingvandielaatstetwee.
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Omeenefficiënteinterneenexternecommunicatiemogelijkte
maken,ishetvanbelangtotafsprakentekomenoverdeinhoud
vanbenamingen,eenhedenenrekenregels.Inparagraaf 3.2.2is
eenoverzichtgegevenvaneenaantalvandezebenodigdeafspraken.Verderzijninhetdatamodel (ziebijlage7)de
afsprakenoverbegrippenbijhetklimaatregelen,dieinhet
kadervanhetnaamgevingsprojectzijnopgesteld,overgenomen.
Bijdeuitwerkingvanhetinformatiemodel ishieropvoortgebouwd.Degenoemdeinhoudelijkeafsprakenzijnalgemeengeldend.Echternietvoorallegevallenzijnalgemeneafspraken
temaken.Bijvoorbeelddehoogtevandemeetboxisbelangrijk
wanneermengegevenswilvergelijkenmetanderen.Degewenste
meethoogtezalpergewasverschillendzijn.Afsprakenhierover
dienenbuitenhetinformatiemodel-projectomgemaaktteworden.DeNTS-gewascommissiesvervullenhierbijeencentrale
plaats.
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BIJLAGE1
Betrokken personen enorganisaties

* CLUSTERWERKGROEP
Uitvoeringsteam
- ir.G.R.N.M. Selman
- ir.A.A.vanderMaas
- ir.E.vanRijssel
-dhr.A.vanStrien

SITU
PTG
PBN
stagiaireLUW

Teamvandeskundigen
- ing.P.G.H.M.Goeyenbier
- ing.J.K.Nienhuis
- ing.A.A.Rijsdijk
- ing.F.Steinbuch

Onderzoek&Advies kasklimaat
PTG
PTG
PBN

Methodische begeleiding
-dhr.J.H.Alders
- ir.G.M.A. Verheijen

COVAM-Advies
J.M.A.

* DICOTU-WERKGROEP
ir.P.W.Broekharst
ing.A.F.M. Dashorst
ir.J.vanGennip
dhr.M.Goedhart
ing.J.K.Nienhuis
ing.A.A.Rijsdijk
ir.G.R.N.M. Selman
ir.P.Stehouwer

VanVliet-PijnackerBV
Hoogendoorn AutomatiseringBV
IndalHollandBV
BrinkmanBV
PTG
PTG
SITU
PrivaBV

* NTS-WERKGROEP
-

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

G.
J.
M.
C.
G.
T.
R.

vanderArend
Hofstede
vanRuyven
Verkade
Vermeer
vanVliet
deVreede

Honselersdijk
Huissen
Poeldijk
1
s-Gravenzande
DeLier
1
s-Gravenzande
DenHoorn
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Secretaris
-dhr.J.Rouwhorst

NTS

Agenda-lid
-dhr.L.vanderValk

Honselersdijk

*KLANKBORDGROEP
-dhr.G.J.Bentvelsen
-dr.ir.G.A.vandeBerg
-dr.ir.G.P.ABot
- ir.N.J.vandeBraak
- ing.C.H.M.Hendriks
-ing.A.N.T.vanMarrewijk
-ir.A.vanderLinden
-dhr.T.vanderRee
-dhr.K.Verbeek
- ir.G.Vermeer
- ir.G.W.H.Welles
- ing.A.J.Zandbelt

HoogendoornAutomatiseringBV
PBN
LUW
vakgroepNatuur-enWeerkunde
IMAG
LBO
OVTO
CT-Naaldwijk
NationaleCoöperatieveRaad
Tuinder,voorzitterSITU
Tuinder
PTG
CAD-BAT

Agenda-leden
-dhr.J.Blauw
-ir.J.Th.C.deJong
- ir.G.Th.M.Kok
- ing.J.H.Komijn
-ir.L.H.M.Matthijssen

CT-Aalsmeer/Utrecht
CAD-Bloemisterij
SIVAK
CT-Hoorn
Min.vanLandbouw&Visserij

KERNWERKGROEP
drs.N.S.P.deGroot
ing.J.K.Nienhuis
dr.ir.J.Simons
ir.J.W.Stoop
ir.H.P.Zwinkels
ir.G.R.N.M.Selman

LEI
PTG
LUW
LBO
SITU
SITU

Agenda-lid
- ir.G.W.H.Welles

PTG
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PROJECTBEGELEIDINGSGROEP
ir.J.C.J.Ammerlaan
dr.A.J.Dop
ir.L.H.M.Matthijssen
dr.ir.K.Rijniersce
ir.H.P.Zwinkels
ir.G.R.N.M.Selman

PTG
LBO
Min.vanLandbouw&Visserij
Min.vanLandbouw&Visserij
SITU
SITU
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BIJLAGE2
Geraadpleegdeliteratuur

1.WerkgroepInformatiemodel
Glastuinbouw

InformatiemodelGlastuinbouw
mei1986

2.G.R.N.M.Selman
A.A.vanderMaas
E.vanRijssel

HetgedetailleerdeinformatiemodelGlastuinbouw,
basisvoorautomatisering
enuniformering
juli1987

3.G.M.A.Verheyenenanderen

Cursusmateriaal:Information
Engineeringindeland-en
tuinbouw,Amsterdam1986

4.Clusterwerkgroep

HetgedetailleerdeinformatiemodelGlastuinbouw,
cluster:UITVOERING+bijlagenjuli1987

5.Clusterwerkgroep

HetgedetailleerdeinformatiemodelGlastuinbouw
cluster:NORMENVOOROPERATIONEELGEBRUIK+bijlagen
december1987

6.StichtingMechanisatie
Centrum

Terminologiegeautomatiseerde
kasklimaatregeling
december1987
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BIJLAGE4
PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM PERFUNCTIE
Voordeuitgewerkteprocessenisperdeelgebiedeenafhankelijkheidsdiagramopgesteld.Inzo'ndiagramwordendebelangrijksteinformatiestromen tussendeprocessenbinnende
functie,alsmedederelatievandeonderscheidenelementaire
processenmetprocessenbuitenhetbetreffendedeelgebied
aangegeven.
Eenafhankelijkheidsdiagramgeeftslechtsdeafhankelijkheid
watbetreftinformatieaanendusnieteenvolledigebeschrijvingvandevolgordevanprocessen.Depreciezebeschrijving
vanbenodigdeenopgeleverdeinformatieperprocesvindt
plaatsindeprocesbeschrijvingen (bijlage5).
Aandelinkerzijdevandediagrammenzijndeprocessenaangegevenwaaruitdebenodigdeinformatieafkomstigisenrechts
deprocessenwaardeopgeleverdegegevensgebruiktworden.Bij
deinformatiestromen staataangegevenwelksoortgegevensvan
belangzijn.
N.B.Omdatdebetrokken functiesnognietvolledigzijnuitgewerkt,isdenummeringnogniettotindetailingevuld (aangeduidmet '-',bijvoorbeeld:proces3.3.-groeperenarbeidsgegevens).
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SCHEMA

BESTURINGSCYCLUS
Functie 8:Klimaatbeheersing

inventariseren
en instellen
klimaat

invent./uitv.
overigeklim.
handelingen
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SCHEMA

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie 8: Klimaatbeheersing
8.1.1 Inventariserenen instellenkasklimaat

I

»xternel
vgl
8.1.1.4
inventariseren
gewasen
kasklimaat
gewastoestand
klimaattoestand
8.1.1.2
beoordelenen
aanpassen kas
klim.momentaai

beoordelen
klimaatreal.
dag./wekelijks

T
[beoordeling
klimaat
realisatie

8.1.1.1
bepalen inte
_ing_es_telde_
stellenwaard, waarden
kasklimaat

ingestelde
waarden

klimaatgegevens

realisatie

regelen
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SCHEMA

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie8:Klimaatbeheersing
8.1.2Metenenregelenkasklimaat

c
«

•o

«
»
V

«

u
4J
a

8.1.1
inventariseren
eninstellen
kasklimaat

^.
ti

ingestelde
waarden

•O
<-i

«I
±>

•
tr
c

8.1.2.1
berekenen
natestreven
waardenkaskl.

gereal.
waarden

berekende
waarden
.1.2.2
metenen
regelen
kasklimaat

gereal.
waarden
8.1.2.3
groeperen
klimaatgegevens
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SCHEMA

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie8:Klimaatbeheersing
8.1.3 Inventariseren/uitvoerenoverigeklimaathandelingen

8.1.2.3
groeperen
klimaatgegevens

8.1.1.4
inventariseren
gewasen
kasklimaat

gegroepeerde
gegevens

gewastoestand
klimaattoestand

8.1.3.1
inventariseren
klimaatregulerendehandel

bewerking
gepland

I
coördineren
uitvoering

bewerking
opgedragen

8.1.3.2
uitvoeren
klimaatregulerendehandel

klimaattoestand

8.1.1.3
beoordelen
klimaatreal.
dag./wekelijks
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coördineren
uitvoering

SCHEMA

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie 16:Evaluatie (kasklimaat)

8.1.1.1
bepalen inte
stellenwaard,
kasklimaat

8.1.1.1
bepalen inte
stellenwaard,
kasklimaat

8.1.2.3
groeperen
klimaatgegevens

8.1.1.3
beoordelen
klimaatreal.
dag./wekelijks

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen
kasklimaat
8.1.1.2
beoordelen en
aanpassen klim.
momentaan

54

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM Klimaatbeheersing
Functie:Klimaatbeheersing

Onderdeel:Celklimaat

8.2.1.1
bepaleninte
stellenwaard,
celklimaat

ingestelde
waarden

.2.1
metenen
regelen
celklimaat

gereal.
waarden

.2.2
groeperen
klimaatgegevenscel

gegroepeerde
gegevens
.1.2
beoordelenen
metenen
regelen
(kas)klimaat

aanpEi-ssen

celklimaat
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PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM
Functie:Evaluatie (celklimaat)

8.2.2.2
groeperen
klimaatgegevenscel

8.2.1.
beoordelenen
aanpassen
celklimaat

8.2.1.1
bepalen inte
stellenwaard,
celklimaat
16.3.-.b
bijhouden
bedrijfsnormen
celklimaat
8.2.1.2
beoordelenen
aanpassen
celklimaat
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BIJLAGE 5

PROCESMODEL
-procesdecompositiediagrammen
ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN
(gerangschikt opvolgorde vanprocesnummers)
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FUNCTIE 8: KLIMAATBEHEERSING
PROCES 8.1.1: INVENTARISEREN EN INSTELLEN KASKLIMAAT
8.1.1.1: BEPALEN INTE STELLEN WAARDEN KASKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Vaststellen en tevens instellen van het gewenste kasklimaat op
basis vanhet taktische plan en operationele plannen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatinste11ing
Instelling alarm
Instelling regelorgaan
Meethoogte
Meetpunt
Regelorgaan
Klimaatinstelling normatief
Daglengtebehandeling
Klimaatinste11ingenplan
Operationele plannen
Klimaattoestand
Gewastoestand
Extern

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatinste11ing
Instelling regelorgaan
Tijdelijke aanpassing
verwarming

ATTRIBUTEN
- alle attributen

hoogte meetpunt
nummer teeltplaats
aanduiding regelorgaan
alle attributen
alle attributen

- beoordeling gereal. klimaat
- opmerkingen t.a.v.gewas
(=stand gewas)
- weersverwachting
- resultaten bedrijfsvergelijking
- adviezen t.a.v. klimaatinstelling

ATTRIBUTEN
- alle attributen
- alle attributen
- alle attributen

PROCESUITVOERING
- Selecteer de klimaatinstellingen en de ingestelde waarden
van de regelorganen.
- Bepaal de in te stellen waarden aan dehand van de klimaatinstelling normatief.
- Betrek externe gegevens/informatie bij de instellingen.
- Corrigeer de ingestelde waarden aan de hand van de klimaattoestand en gewastoestand.
- Controleer of deuiteindelijke instellingen vallen binnen
het klimaatinstellingenplan en niet strijdig zijnmetde
klimaatinstellingen normatief.
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OPMERKINGEN
- Het gewenste klimaat isopmeerdere manieren tebereiken.
Gezocht wordt naar debeste combinatie van de groeifactoren
temperatuur, kasluchtsamenstelling en straling.
- De invloed van operationele plannen omvat de gewenste tijdelijke aanpassingen inverband met teelthandelingen aan het
gewas.
De invulling hiervan vindtplaats inde cluster Inventarisatie/Coördinatie.
- Met een klimaatinstellingenplan heeft de teler een bepaald
doel voor ogen.
Bijhet opstellen van eenplan worden normen gebruikt.
Het isookmogelijk dat een teler niet zozeer een bepaald
plan voor ogenheeft,maar aande hand van de normen een zo
goedmogelijk kasklimaatwil realiseren. Inditgeval worden
normen rechtstreeks gebruikt enwordt nieteerst een plan
opgesteld.
Invulling van een klimaatinstellingplan enopstellen van
taktische normen t.a.v.klimaat vindtplaats inde cluster
Planning.
- Indien een instelling alarmvan regelorganen slechts eenmalig geschiedt,bijvoorbeeld door de installateur,valt die
onder de functie 'onderhoud d.p.m.'.
- Onder de benodigde gegevens bijbovenstaand proces ishet
entiteittype daglengtebehandeling beschreven.Dit iste
beschouwen als de vertaling naar hetmodel van eenbelichtings/verduisteringsschema, voortgekomen uitde taktische
planning.
Onder het entiteittype instelling regelorgaan valt zowel instelling belichtingsinstallatie als instelling schermen (waaronder verduisteringsscherm).Hetproces belichten/verduisteren
isdus nietexpliciet vermeld,maar wel inhetmodelopgenomen.

60

FUNCTIE 8: KLIMAATBEHEERSING
PROCES 8.1.1: INVENTARISEREN EN INSTELLEN KASKLIMAAT
8.1.1.2: BEOORDELEN ENAANPASSEN KASKLIMAAT MOMENTAAN
OMSCHRIJVING:
Het beoordelen vanhet gerealiseerde kasklimaaten ingestelde
regelorganen enhetvaststellen enuitvoeren van tijdelijke
bijstellingen van de ingestelde waarden.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Alarmmelding
Gewastoestand
Klimaatrealisatie aktueel
Klimaatrealisatie dagoverzicht

Klimaattoestand
Klimaatinstelling normatief
Bedrijfsindicatie regelorgaan
aktueel
Bedrijfsindicatie regelorgaan
dagoverzicht
Weersgesteldheid aktueel

ATTRIBUTEN
- alle attributen
- opmerkingen t.a.v. gewas
- alle attributen
- verloop dag/nacht/etmaal
- min/max waarden
dag/nacht/etmaal
- opmerkingen t.a.v.
kasklimaat
- alle attributen
- alle attributen
- verloop dag/nacht/etmaal

Instelling regelorgaan
Klimaatinste11ing
Meetpunt
Regelorgaan

- alle attributen overzichtgegeven
- verloop dag/nacht/etmaal
- min/max waarden
dag/nacht/etmaal
- alle attributen
- alle attributen
- nummer teeltplaats
- aanduiding regelorgaan

OPGELEVERDE GEGEVENS
Instelling regelorgaan
Klimaatinste11ing
Klimaattoestand

- alle attributen (aangepast)
- alle attributen (aangepast)
- beoordeling gereal. klimaat

Weersgesteldheid dagoverzicht

PROCESUITVOERING
- Selecteer gemetenmomentane waarden en relevante gegroepeerdegegevens.
- Selecteer de resultaten van de inventarisatie klimaattoestand en gewastoestand.
- Beoordeel het gerealiseerde klimaat.
- Selecteer de klimaatinstellingen en de instellingen van
regelorganen.
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-Beschouwdeklimaatinstellingnormatief.
-Steldeinstellingen bij.
OPMERKING
-Beoordelenenaanpassenkanmeerderemalenperdagplaatsvinden.Indienbijstellingenopadhocbasiswordenuitgevoerd,wordtproces8.1.1.1 'bepalenintestellenwaarden
kasklimaat'nietdoorlopen.Wanneerisvastgesteldwelke
waardeteingesteldmoetworden,danishetinstellenop
zicheenhandelingdievanuitinformatie-oogpuntgeenwaarde
heeft.Informatiestromenvanhetproces8.1.1.2'beoordelen
enaanpassenklimaatmomentaan'lopendanookrechtstreeks
naardeprocessen 'berekenennatestrevenwaardenkasklimaat' (8.1.2.1)en'metenenregelenkasklimaat' (8.1.2.2).
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FUNCTIE 8: KLIMAATBEHEERSING
PROCES 8.1.1: INVENTARISEREN EN INSTELLEN KASKLIMAAT
8.1.1.3: BEOORDELEN KLIMAATREALISATIEDAGELIJKS/WEKELIJKS
OMSCHRIJVING:
Hetbeoordelen vanhet gerealiseerde kasklimaat.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
ATTRIBUTEN
Klimaatrealisatie dagoverzicht
- alle attributen
Klimaatrealisatie weekoverzicht
- alle attributen
Bedrijfsindicatie regelorgaan dag
- alle attributen
Bedrijfsindicatie regelorgaan week
- alle attributen
Bedrijfsind,verwarmingsketel dag
- alle attributen
Weersgesteldheid dagoverzicht
- alle attributen
Weersgesteldheid weekoverzicht
- alle attributen
Gewastoestand
- opmerkingen t.a.v.
gewas
- opmerkingen t.a.v.
Klimaattoestand
kasklimaat
Klimaatinstelling normatief
- alle attributen
Klimaatinste11ing
- alle attributen
Meethoogte
- hoogte meetpunt
Verwarmingsketel
- capaciteit ketel
OPGELEVERDE GEGEVENS
Klimaattoestand
Klimaatinstelling

- beoordeling gerealiseerd
klimaat
- opmerking t.a.v.
klimaatinstelling

PROCESUITVOERING
- Selecteer de gegroepeerde gegevens t.a.v. klimaatrealisatie
enweersgesteldheid en (toe)stand regelorgaan.
- Selecteer de resultaten van de inventarisatie klimaattoestand en gewastoestand.
- Beschouw de klimaatinstelling normatief.
- Beoordeel het gerealiseerde klimaat.
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FUNCTIE8:KLIMAATBEHEERSING
PROCES8.1.1:INVENTARISERENENINSTELLENKASKLIMAAT
8.1.1.4:INVENTARISERENGEWASENKASKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Vaststellenvandegewastoestandenhetopbasisvaninzicht
beoordelenvanhetkasklimaat.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Teeltbeschrijving
Externegegevens

OPGELEVERDEGEGEVENS
Gewastoestand

Klimaattoestand

ATTRIBUTEN
-doelstellingen t.a.v.
standgewas
-resultatenbedrijfsvergelijking
-gewenstestandvan
hetgewas
-adviezent.a.v.gewas
enklimaat

-nummerpartij
-nummerkas
of nummerafdeling
-opmerkingent.a.v.gewas
-nr.kas
of nr.afdeling
-datumwaarneming
-tijdstipwaarneming
-opmerkingent.a.v.
kasklimaat

PROCESUITVOERING
-Selecteerbetreffendeteeltbeschrijving.
-Beschouwdedoelstellingenaangaandedegewastoestand.
-Betrekexternegegevens/informatiebijdewensent.a.v.
gewasenkasklimaat.
-Geefeenoordeeloverdegewastoestandenklimaattoestandop
basisvandeuitgangspuntenenaldanniettekwantificeren
waarnemingen.
OPMERKING
-Hetprocesinventariserengewasenkasklimaatzalmeestalin
combinatiemetandereprocessenwordenuitgevoerd.Eenteler
ofmedewerkerdieindekaswerkzaamiswordtcontinugeconfronteerdmethetgewasenhetkasklimaatenkandaarzijn
conclusiesuittrekken.
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FUNCTIE 8: KLIMAATBEHEERSING
PROCES 8.1.2:METEN EN REGELEN KASKLIMAAT
8.1.2.1: BEREKENEN NA TE STREVEN WAARDEN KASKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Binnen de aangegeven randvoorwaarden enopbasisvan gemeten
klimaatgegevens berekenen van de gewenste waarden.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Afdeling

Klimaatinstelling
Instelling alarm
Instelling regelorgaan

ATTRIBUTEN
- stralingsdoorlatendheid
scherm open
- stralingsdoorlatendheid
scherm dicht
kastemp. momentaan/gemiddeld
- bodemtemperatuur
,,
- RV
- C02-nivo
,,
- raamstand luwzijde
- raamstandwindzijde
- stand energiescherm
- stand verduisteringsscherm
- stand zonnescherm
- buistemp.aanvoerleiding
- buistemp. retourleiding
- standmengklep
- gemid.buistemp. aanvoer
- gemid.buistemp. retour
- keteltemperatuur
- stand brander
- temp. transportleiding
- standmengklep transportleiding
- buitentemp. momentaan/gemiddeld
- windsnelheid
,,
- windrichting momentaan
- straling of licht
momentaan/som
- neerslagindicatie
- alle attributen
- alle attributen
- alle attributen

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Berekende waarde klimaatinstelling
Berekende waarde regelorgaan

ATTRIBUTEN
- alle attributen berekende
waarde
- alle attributen

Klimaatrealisatie dagoverzicht

Bedrijfsind, regelorgaan
aktueel

Bedrijfsind, regelorgaan
dagoverzicht
Bedrijfsind, verwarmingsketel
aktueel

Weersgesteldheid dagoverzicht
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PROCESUITVOERING
-Selecteerdeklimaatinstellingen.
-Selecteerdiefactorenvanhetgerealiseerdeklimaat,
weersgesteldheid enregelorgaan,diedeklimaatinstellingen
beïnvloeden.
-Selecteerdeinstellingenvanderegelorganen.
-Berekendenatestrevenwaardenkasklimaateninstellingen
regelorganen.
OPMERKINGEN
-Berekendeinstellingenkunnenrechtstreeksberekendworden
viaformulesofuitkomstzijnvanoptimaliseringdoormiddel
vansimulatie.
-Derekenregelsvoorhetberekenenvandenatestreven
waardenkunnenperleverancierverschillen.Dewerkingvan
deinvloedsfactorenopeenbepaaldegroeifactorisdanook
nieteenduidig.Eenopsommingvandemogelijkhedenwordt
momenteelnietzinvolgeacht.
-Dag,nachtenetmaalgegevenskunnenwordengebruiktindien
deberekeningverlooptmetbehulpvaneensimulatieprogramma.
-Bijhet (toekomstig)regelenaandehandvansimulatiemodellenberekentdecomputerdeveranderingvanhetbinnenklimaattengevolgdevanveranderingen inhetbuitenklimaat.De
energiedieviainstralingbinnenkomtishierbijvanbelang.
Omdezeredenisdestralingsdoorlatendheid alsattribuut
opgenomen.
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FUNCTIE8:KLIMAATBEHEERSING
PROCES8.1.2: METENENREGELENKASKLIMAAT
8.1.2.2: METENENREGELENKASKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Metenvanhetbinnen-enbuitenklimaatinclusiefalarmeringen
uitvoerenvanregelaktiesmethetdoelhetgewenstekasklimaat
terealiseren.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Afdeling

Kas
Berekendewaardeklimaatinst.
aktueel
Berekendewaarderegelorgaan
Klimaatinstelling
Instellingalarm
Instellingregelorgaan
OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatrealisatieaktueel
Klimaatrealisatiedagoverzicht
Weersgesteldheid aktueel
Weersgesteldheid dagoverzicht
Bedrijfsind.regelorgaanstand
Bedrijfsind.regelorgaandag

Bedrijfsind.verwarmingsketel
aktueel
Bedrijfsind.verwarmingsketel
dagoverzicht
Alarmmelding

ATTRIBUTEN
-nummerafdeling
-k-waardescherm
- stralingdoorlatendheid
schermopen
- stralingdoorlatendheid
schermdicht
-nummerkas
-k-waarde
-alleattributen
-alleattributen
-alleattributen
-alleattributen
-alleattributen

ATTRIBUTEN
-alleattributen
-verloopdag/nacht/etmaal
-momentanegegevens
dag/nacht/etmaal
-alleattributen
-verloopdag/nacht/etmaal
-momentanegegevens
dag/nacht/etmaal
-alleattributen
-verloopdag/nacht/etmaal
-momentanegegevens
dag/nacht/etmaal
-alleattributen
-alleattributen
-alleattributen
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PROCESUITVOERING
-Selecteerdeingesteldewaardenen (berekende)streefwaarden.
-Meetenregelhet (kas)klimaataandehandvandeinstellingen.
-Registreerdegemetenwaardenengeefeenalarmmelding
indiennoodzakelijk.
OPMERKINGEN
-Uitgangspuntvanhetprocesisdathetmetenenregelenvan
het (kas)klimaatgeautomatiseerdplaatsvindt.Dewijzewaaropditgebeurtvaltbuitenhetbestekvanhetinformatiemodel.
-Hetregelenkangestuurdwordendoorsimulatie.
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FUNCTIE 8:KLIMAATBEHEERSING
PROCES 8.1.2:METEN EN REGELEN KASKLIMAAT
8.1.2.3: GROEPEREN KLIMAATGEGEVENS
OMSCHRIJVING:
Samenvoegen van klimaatgegevens.Deopgeleverde gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de rechtstreekse uitvoering van regelakties.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatrealisatie aktueel
Klimaatrealisatie dagoverzicht
Weersgesteldheid aktueel
Weersgestelheid dagoverzicht
Bedrijfsind. regelorgaan akt.
Bedrijfsind,regelorgaan dag
Bedrijfsind. verwarmingsketel
stand
Berekende waarde klimaatinst.
aktueel

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatrealisatie dagoverzicht

Klimaatrealisatie weekoverzicht
Weersgesteldheid dagoverzicht

Weersgestelheid weekoverzicht
Bedrijfsind. regelorgaan
dagoverzicht
Bedrijfsind. regelorgaan
weekoverzicht

ATTRIBUTEN
- alle attributen
- momentane gegevens
dag/nacht/etmaal
- alle attributen
- momentane gegevens
dag/nacht/etmaal
- alle attributen
- momentane gegevens
dag/nacht/etmaal
- alle attributen
- nummer meetpunt
- datum
- tijdvak
- berekende verwarmingstemp.
- berekende ventilatietemp.

ATTRIBUTEN
- gemiddelde waarden
dag/nacht/etmaal
- verloop dag/nacht/etmaal
- min/max waarden
dag/nacht/etmaal
- alle attributen
- gemiddelde en totaal waarden
dag/nacht/etmaal
- verloop dag/nacht/etmaal
- min/max waarden
dag/nacht/etmaal
- alle attributen
- gemiddelde en totaal waarden
- verloop dag/nacht/etmaal
- min/max waarden
- alle attributen
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Berekendewaardeklimaat
instelling
dag/weekoverzicht

-gemid.berekendeverwarmingstemperatuur
-gemiddeldeberekende
ventilatietemp.

PROCESUITVOERING
-Selecteerdegemetenwaardenuithetprocesmetenenregelen
kasklimaat.
-Selecteerderelevanteberekendewaardenklimaatinstelling.
-Bewerkdemomentanegegevenstotgewenstegegroepeerde
grootheden.
OPMERKINGEN
-MeetgegevensdiegebruiktwordenbijdefunctieVoeding
wordenookbinnendefunctieVoedinggegroepeerd.
-Hetgroeperenvanklimaatgegevenstenbehoevevanhetmeten
enregelenkasklimaatvindtplaatsonderhetdesbetreffende
proceszelf.
-Eenverloopiseenpresentatie (meestalingrafiekvorm)van
eenreeksvastgehoudengegevensovereenbepaaldetijdsperiode.Indienhetverloopeenweergaveisvanmomentane
waarden,danwordthetverloopgezienalseenopgeleverd
produktvanhetprocesmetenenregelen (kas)klimaat.Het
verloopkanookbestaanuitafgeleidenvanmomentanegegevens.Inditgevalwordthetverloopbijhetprocesgroeperenopgeleverd.
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PROCES8.1.3:OVERIGEKLIMAATHANDELINGEN
8.1.3.1:INVENTARISERENKLIMAATREGULERENDEHANDELINGEN
OMSCHRIJVING:
Aandehandvanhetkasklimaat,degewastoestandendebuitenomstandighedenbeoordelenofhetwenselijkisklimaatregulerendemaatregelenuittevoeren.
Eenklimaatregulerendemaatregeliseenaanvullingopofwijzigingvandebedrijfsuitrusting,metalsdoeleenverbeterd
kasklimaat,dienakorteoflangeretijdweerongedaangemaakt
kanworden.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatrealisatie dagoverzicht

Weersgesteldheid dagoverzicht

Gewastoestand

Klimaattoestand

Klimaatinstellingnormatief
Extern
OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Bewerkinggepland

ATTRIBUTEN
-nummermeetpunt
-verloopkastemperatuur
ofmin/maxkastemperatuur
-verloopstraling/licht
binnen
-verloopbuitentemp.
ofmin/maxbuitentemp.
-verloopstraling/licht
buiten
ofmin/maxstraling/licht
buiten
-nummerpartij
-nummerkas
ofnummerafdeling
-opmerkingent.a.v.gewas
-nummerkas
ofnummerafdeling
-opmerkingent.a.v.
kasklimaat
-weersverwachting

ATTRIBUTEN
-nr.bewerkinggepland
-nr.kas
-naambewerking
-datumgewenst
-werktijdgepland
-omschrijvingbewerking
aanvullend
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PROCESUITVOERING
-Selecteerdegegroepeerdegegevenstenaanzienvanklimaatrealisatieenweersgesteldheid.
-Selecteerderesultatenvandeinventarisatie klimaattoestand
engewastoestand.
-Beschouwdeklimaatinstellingnormatief.
-Beoordeeldeweersverwachting.
-Beslistothetaldannietuitvoerenvaneenklimaatregulerendemaatregel.
OPMERKING
-Voorbeeldenvanklimaatregulerendemaatregelenzijnhet
krijtenvaneenkasenhettrekkenvaneenfoliescherm.
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PROCES 8.1.3: OVERIGE KLIMAATHANDELINGEN
8.1.3.2: UITVOEREN KLIMAATREGULERENDE HANDELING
OMSCHRIJVING:
Het uitvoeren van een klimaatregulerendemaatregel,met als
doel hetgewas tebeschermen tegen invloeden van hetbuitenklimaat,zoals een tehoge instraling of temperatuur.

BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Bewerking gepland
Bewerking opgedragen

Bewerking
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Bewerking uitgevoerd

Bewerking opgedragen
Bewerking gepland
Gebruikd.p.m.

Tijdelijke isolatie
Afdeling

ATTRIBUTEN
- nr.kas
- nr.afdeling
- naam medewerker
- datum gepland
- tijdstip gepland
- werktijd benodigd
- opmerkingen t.a.v.
uitvoering
- naam bewerking

ATTRIBUTEN
- nr.bewerking gepland
- naam medewerker
- datum aanvang werk
- werktijd besteed
- opmerkingen t.a.v.
uitvoering en coördinatie
- statusbewerking opgedragen
- status bewerking gepland
- nr.bewerking gepland
- naam d.p.m.
- datum begin
- tijdstip begin
- datum eind
- tijdstip eind
- alle attributen
- tijdelijke k-waarde

PROCESUITVOERING
- Neem eenbewerking opgedragen met de juiste datum.
- Zoekdaarbijdeuit tevoeren bewerking.
- Zoek deoverige benodigde gegevens openvoer de opdracht
uit.
- Registreer debestede tijdsduur.
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OPMERKINGEN
-Hetverwijderenvandekrijtlaagvaltookonderditproces.
-Hetkomtregelmatigvoordathetkrijtenvandekaswordt
uitbesteedaanderden.Inditgevalkanvoornaammedewerker
eenfirmanaamwordeningevuld.
-Deuitgevoerdemaatregelzaleffecthebbenophetmetenen
regelen (kas)klimaat(proces8.1.2.2).Viaproces8.1.1.3
beoordelenklimaatrealisatiedagelijks/wekelijkswordtnagegaanofnaaraanleidingvandeklimaatregulerendemaatregel
instellingenmoetenwordenaangepast.
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FUNCTIE 8: KLIMAATBEHEERSING
PROCES 8.2.1: INVENTARISEREN EN INSTELLEN CELKLIMAAT
8.2.1.1: BEPALEN INTE STELLENWAARDEN CELKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Vaststellen en tevens instellen van hetgewenste celklimaat op
basis vanhet taktische plan en operationele plannen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatinstelling cel
Instelling cel
Instelling alarm
Klimaatinstelling cel normatief
Klimaatinste11ingenplan
Operationele plannen
Cel

Gewastoestand
Extern

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatinstelling cel
Instelling cel
Instelling alarm

ATTRIBUTEN
- alle attributen
- alle attributen
- alle attributen
klimaatregelaar
- alle attributen

- minimum temperatuur
realiseerbaar
- maximum temperatuur
realiseerbaar
- symptoom ^ontwikkelingsstadium)
- adviezen t.a.v.
klimaatinstelling

ATTRIBUTEN
- alle attributen
- alle attributen
- alle attributen
klimaatregelaar

PROCESUITVOERING
- Selecteer de klimaatinstellingen celen de instellingcel.
- Selecteer de klimaatinstelling normatief.
- Neem gewenste aanpassingen,voortkomend uit andere functies
dan klimaatbeheersing, in beschouwing.
- Betrek externe adviezen bij de instellingen.
- Bepaal de klimaatinstellingen.
OPMERKING
- Een attribuut van het entiteittype klimaatinstelling cel is
opmerkingen t.a.v.celklimaat.Eenmogelijk voorbeeld hiervan ishet gewenste ventilatievoud van de cel,wanneer zure
bollen zijn aangetroffen.
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FUNCTIE8:KLIMAATBEHEERSING
PROCES8.2.1: INVENTARISERENENINSTELLENKASKLIMAAT
8.2.1.2: BEOORDELENENAANPASSENCELKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Hetbeoordelenvanhetgerealiseerdecelklimaateningestelde
regelorganenenhetvaststellenenuitvoerenvantijdelijke
bijstellingenvandeingesteldewaarden.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Alarmmelding
Klimaatrealisatiecel
Klimaatinstelling celnormatie
Bedrijfsindicatiecelaktueel
Bedrijfsindicatiecel
dagoverzicht
Weersgesteldheid aktueel
Weersgesteldheiddagoverzicht

Instellingcel
Klimaatinstellingcel

OPGELEVERDEGEGEVENS
Instellingcel
Klimaatinstellingcel

ATTRIBUTEN
-alleattributen
-alleattributen
f-alleattributen
-alleattributen
-alleattributen
-buitentemperatuur
-RV
-gemiddeldebuitentemp.
-verloopbuitentemparatuur
ofmin/maxbuitentemperatuur
-gemiddeldeRV
-alleattributen
-verwarmingstemperatuur
-gewensteRV

-alleattributen (aangepast)
-alleattributen (aangepast)

PROCESUITVOERING
-Selecteergemetenwaardenenrelevantegegroepeerdegegevens.
-Beoordeelhetgerealiseerdeklimaat.
-Selecteerdeklimaatinstellingenendeinstellingenvan
regelorganenbinnendecel.
-Beschouwdeklimaatinstellingnormatief.
-Steldeinstellingenbij.
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OPMERKINGEN
-Deweersgesteldheid isvoorhetcelklimaatbelangrijkin
verbandmetventilatiemetdebuitenlucht.Gesteld isdatop
bedrijvenwaarcellenaanwezigzijnvoordetemperatuurbehandelingvanbollen,metdeintentiedezezelfinbloeite
trekken,ookeenofmeerderekassenaanwezigzijn.Metingen
vanhetbuitenklimaatwordenuitgevoerdonderhetproces
metenenregelen (kas)klimaat.
-Opmerkingent.a.v.celklimaatiseenopgeleverdattribuut
vanhetentiteittype klimaatinstellingcel.
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FUNCTIE8:KLIMAATBEHEERSING
PROCES8.2.2: METENENREGELENKASKLIMAAT
8.2.2.1: METENENREGELENCELKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Metenvanhetcelklimaatinclusiefalarmeringenuitvoerenvan
regelaktiesmethetdoelhetgewenstecelklimaatterealiseren.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatinstellingcel
Instellingcel
Instellingalarm

OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatrealisatiecelaktueel

Klimaatrealisatiecel
dagoverzicht

Bedrijfsindicatiecelstand
Bedrijfsindicatiecel
dagoverzicht

Alarmmelding

ATTRIBUTEN
-alleattributen
-alleattributen
-alleattributen
klimaatregelaar

ATTRIBUTEN
-temperatuurcel
-RVcel
-C02-nivo
-02-nivo
-ethyleennivo
-momentanetemp.cel
-verlooptemp.cel
-momentaneRVcel
-verloopRVcel
-temperatuurverdamper
-temp.verwarmingseenheid
-momentanetemperatuur
verwarmingseenheid
-verlooptemperatuur
verwarmingseenheid
-alleattributen

PROCESUITVOERING
-Selecteerdeingesteldewaarden.
-Selecteereventueleaanpassingenopdeingesteldewaarden.
-Meetenregelhetcelklimaataandehandvandeinstellingen.
-Registreerdegemetenwaardenengeefeenalarmmeldingindiennoodzakelijk.
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OPMERKINGEN
- Onder het entiteittype klimaatinstelling cel zijn een aantal
invloedsfactoren beschreven. Deze leveren berekende streefwaarden op ten aanzien vanhet gewenste celklimaat.Omdat
automatisering van het celklimaat nog ineen dusdanig pril
stadium is,isgesteld dat de kweker (nog)nietgeïnteresseerd is inberekende waarden.Hetproces berekenen na te
strevenwaarden celklimaat isniet apart onderscheiden,maar
vormt een onderdeel van hetmeten en regelen celklimaat.
Ineen toekomstige situatie zalhetmeten en regelen celklimaat voor watbetreft de automatisering verder groeien richtinghetmeten enregelen kasklimaat,zoalswe dit nukennen.
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FUNCTIE 8: KLIMAATBEHEERSING
PROCES 8.2.2:METEN EN REGELEN KASKLIMAAT
8.2.2.2:GROEPEREN KLIMAATGEGEVENS CEL
OMSCHRIJVING:
Samenvoegen van klimaatgegevens.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatrealisatie cel aktueel
Klimaatrealisatie cel
dagoverzicht
Bedrijfsindicatie cel stand
Bedrijfsindicatie cel
dagoverzicht
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatrealisatie cel
dagoverzicht

Bedrijfsindicatie cel
overzicht

ATTRIBUTEN
- temperatuur cel
- RV cel
- momentane temp.cel
- momentane RV cel
- temperatuur verwarmingseenheid
- momentane temperatuur
verwarmingseenheid
ATTRIBUTEN
- gemiddelde temperatuur cel
-min/max temperatuur cel
- gemiddelde RV cel
-min/max RV cel
-min/max temperatuur
verwarmingseenheid

PROCESUITVOERING
- Selecteer de gemeten waarden uithetprocesmeten en regelen
celklimaat.
- Bewerk deze gegevens totgewenste gegroepeerde grootheden.
OPMERKINGEN
- Het groeperen van klimaatgegevens t.b.v.hetmeten enregelen celklimaat vindtplaats onder het desbetreffende proces
zelf.
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SCHEMA

PROCESDECOMPOSITIEDIAGRAMCLUSTER: KLIMAATBEHEERSING
Functie 16:Evaluatie

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen

16.3.-3
bijhouden
bedrijfsnormen
kasklimaat

16.3.-b
bijhouden
bedrijfsnormen
celklimaat
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FUNCTIE 16:EVALUATIE
PROCES 16.3:BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN
16.3.-.a: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN KASKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Hetverzamelen van nieuwe of actualiseren van bestaande
bedrijfsnormenvoor klimaatinstellingen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatinstelling normatief
Klimaattoestand
Gewastoestand

Weersgesteldheid dagoverzicht
Weersgesteldheid weekoverzicht
Klimaatrealisatie dagoverzicht
Klimaatrealisatie weekoverzicht
Klimaatinstelling kas

Externe gegevens

OPGELEVERDE GEGEVENS
Klimaatinstelling normatief

ATTRIBUTEN
- alle attributen
- alle attributen
- aanduiding gewastoestand
- datum beschrijving
- tijdstip waarneming
- opmerkingen t.a.v.het
gewas
- alle attributen
- alle attributen
- alle attributen
- alle attributen
- verwarmingstemperatuur
- ventilatietemperatuur
- bodemverwarmingstemperatuur
- gewasverwarmingstemperatuur
- hoog C02-nivo
- laag C02-nivo
- gewenste RV
- adviezen t.a.v.klimaatinstelling

- alle attributen (aangepast)

PROCESUITVOERING
- Selecteer de klimaatinstelling normatief.
- Selecteer de gewastoestand en klimaattoestand.
- Selecteer debijbehorende klimaatrealisatie en weersgesteldheid.
- Selecteer de klimaatinstellingen.
- Inventariseer deexterne gegevens/informatie aangaande klimaat.
- Wijzig debedrijfsnormenvoor kasklimaat ofvoeg nieuwe
normen toe.
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FUNCTIE 16:EVALUATIE
PROCES 16.3:BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN
16.3.-.b: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN CELKLIMAAT
OMSCHRIJVING:
Het verzamelen van nieuwe of actualiseren van bestaande
bedrijfsnormenvoor klimaatinstellingen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPEN
Klimaatinstelling cel
normatief
Klimaatrealisatie cel
dagoverzicht
Klimaatinstelling cel
Externe gegevens

ATTRIBUTEN .
- alle attributen
- alle attributen
- alle attributen
- adviezen t.a.v.
celklimaat

OPGELEVERDE GEGEVENS
Klimaatinstelling cel normatief -alle attributen (aangepast)

PROCESUITVOERING
- Selecteer de klimaatinstelling celnormatief.
- Selecteer de gegevens over de klimaatrealisatie.
- Selecteer de klimaatinstellingen.
- Inventariseer de externe gegevens/informatie aangaande
klimaat.
- Wijzig debedrijfsnormenvoor celklimaat of voeg nieuwe
normen toe.
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BIJLAGE6

DATAMODEL

CLUSTER KLIMAATBEHEERSING

BESCHRIJVINGVANDEENTITEITTYPEN
Deentiteittypenwordeninalfabetischevolgordebehandeld.
Perentiteittypewordtweergegeven:
- denaam
eenomschrijving
deattributen
derelatiesnaarandereentiteittypen
Bijdeattributenwordendiversetypenattributenonderkend:
-sleutelattribuut
- informatieattribuut:-verplichtoptenemen
=v
-optioneelattribuut
-relatie-attribuut

=*
=o
=()

CODES:
NPO= naamgevingsprojectklimaatcomputersovereengekomen
NPV= naamgevingsproject klimaatcomputersvoorstel
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ENTITEITTYPE:AFDELING
(aanpassingclusteruitvoering:produktieafdeling)
OMSCHRIJVING:
Deelvandekas,datuniform isingericht.
ATTRIBUTEN:
*v
nummerafdeling
v
nummerkas
oppervlakbrutokas
oppervlaknettokas
naamenergieschermdoek
naamverduisteringsdoek
naamzonweringsdoek
lichtdoorlatendheid schermopen
lichtdoorlatenheid schermdicht
stralingsdoorlatendheid schermopen
stralingsdoorlatendheid sch«rmdicht
k-waarde schermdoek
tijdelijke k-waarde
RELATIES:
-Eenofmeerafdelingenzijnonderdeelvaneenkas.
-Binneneenafdelingkunneneenofmeerteeltlagenworden
onderscheiden
-Hetklimaatindeafdelingwordtgestuurddoorverschillende
regelorganen.
OPMERKING:
-Deeconomischerelevantegegevensvandeinstallatiesworden
opgenomenonderd.p.m.'s.
-Zieclusteruitvoeringproduktieafdeling!
TOELICHTING:
Hetbouwjaarisvooralleafdelingenvaneenkasgelijken
wordtdaarombijhetentiteittypekasopgenomen.
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ENTITEITTYPE:ALARMMELDING
(aanpassingclusteruitvoering;alarm)
OMSCHRIJVING:
Eenopvallend signaalwataangeeftdateenessentieel
bedrijfsprocesnietnaarbehorenwerktofisuitgevallen.
ATTRIBUTEN:
*v
naamprocesautomaat
*v
keuzeuit: (aanduidingregelorgaan)
of (nummermeetpunt)
of (nummercel)
of (nummerverwarmingsketel)
*v
dagaanduidingvanuitval
*v
tijdstipbeginalarm
v
tijdstipeindealarm
v
doorbrokenbegrenzing
typegrensoverschrijding
RELATIES:
-Eenalarmmeldingheeftbetrekkingopeeningesteldalarm.

89

ENTITEITTYPEN: BEDRIJFSINDICATIE CEL AKTUEEL
BEDRIJFSINDICATIECEL DAGOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevens over de toestand/stand van devoor het regelen van
het celklimaat benodigde installaties.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummer cel)
*v
dagaanduiding
*v
tijdstip

ATTRIBUTEN:
*v (nummer cel)
*v dagaanduiding
*v tijdvak

OVERZICHTGEGEVEN
temperatuur verdamper
temperatuur
verwarmingseenheid

DAG/NACHT/ETMAAL
-verloop temperatuur
verwarmingseenheid
ofmin/maxtemp.
verwarmingseenheid

stand ventilator
mengverhouding
buitenlucht
RELATIES:
- Debedrijfsindicatieheeftbetrekking op (regelorganen in)
decel.
OPMERKINGEN:
- Het overzicht isrepresentatief voor een korteperiode voor
tot aanhet tijdstip van opvragen van het overzichtgegeven.
Indien het systeem geen verlopen geeft,zijn naastoverzichtgegevens minimum enmaximum waarden noodzakelijk.
- De temperatuur condensor kanbijeen compressor horen die
overmeerdere cellen werkt,zodatvoormeer dan een cel
dezelfde temperatuur condensorwordt aangegeven.

ENTITEITTYPEN: BEDRIJFSINDICATIE REGELORGAAN AKTUEEL
BEDRIJFSINDICATIE REGELORGAAN DAGOVERZICHT
BEDRIJFSINDICATIE REGELORGAAN WEEKOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevens over de toestand/ stand van devoor het regelen van
het klimaat in een kas of afdeling benodigde installaties.

ATTRIBUTEN:
*v
(aanduiding
regelorgaan)
*v
dagaanduiding
*v
tijdstip

ATTRIBUTEN:
*v (idem)

ATTRIBUTEN
*v (idem)

*vdagaanduiding
*vtijdvak

*vweeknr
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OVERZICHTGEGEVEN
SUBTYPE BELICHTINGSINST.
stand belichting
SUBTYPE HETE LUCHTKANON
stand C02-kanon

stand ventilator
C02-kanon
SUBTYPE C02-KLEP
standC02doseerklep
SUBTYPE HETE LUCHT KACHEL
stand brander
hetelucht
SUBTYPE DAKSPROEIINST.
st. daksproeier
SUBTYPE RAAM
- NPV raamstand
luwzijde
- NPV raamstand
windzijde
SUBTYPE SCHERM
- NPV stand energiescherm

- NPV standverduisteringsscherm

- NPV stand zonnescherm

DAG/NACHT/ETMAAL

WEEK

- totaal belicht

- totaal
belicht

- totaal draaiuren
of verloop stand
kanon
- totaal ventilator
C02-kanon

- totaal
draaiuren

- verloopC02klepstand
v totaal brander
hetelucht aan
- totdakspr.aan

totdakspr.
aan

- verloop raamst
luw
- verloop raamst
wind
- totaal energies,
dicht
- verloop stand
energiescherm
- totaalverduis.
dicht
- verloop stand
verduist. scherm
- totaalzonnes.
dicht
- verloop stand
zonnescherm

SUBTYPE CIRCULATIE VENTILATOR
standventiv totaalventilator
latoren aan

zievervolg ->
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gemid totaal
energies.
dicht

gemid totaal
verduis. dicht

gemid totaal
zonnes. dicht

totaalvent.
aan

ENTITEITTYPE:BEDRIJFSINDICATIE REGELORGAAN (VERVOLG)
SUBTYPEVERWARMINGSNET
buistemperatuur
aanvoerleiding

buistemperatuur
retourleiding

v gemid buistemp.
v gemid buistemp.
aanvoer
aanvoer
- verloop buistemp.
aanvoer
ofmin/max
buistemp aanvoer en
momentane buistemp.
aanvoer
-gemid buistemp.
-gemid buistemp.
retour
retour
- verloop buistemp.
retour
ofmin/max
buistemp retour en
momentane buistemp..
retour
-verloop pompstand

stand pomp
standmengklep
SUBTYPE KOELINSTALLATIE
stand koelinstallatie
temperatuur verdamper
temperatuur condensor

RELATIES:
- Debedrijfsindicatieheeftbetrekking opeen regelorgaan.
OPMERKINGEN:
- De retourtemperatuur isnodig voor deberekening van de
warmte-afgifte vanhet verwarmingsnet ommetbehulp daarvan
het energieverbruik teverdelen over deverwarmingsnetten.
- Deminimum/maximum buistemperatuur binnenhet uur geeft een
indicatie ofde regeling al danniet rustig verloopt.Op
basisvan dit gegeven kanbesloten worden om het gehele
verloop gedurende enige tijd tewillenvolgen.
- Het overzichtgegeven isrepresentatief voor een korte
periode voor tot aanhet tijdstip van opvragen van het
overzichtgegeven.
Indien het systeem geen verlopen geeft,zijnnaastoverzichtgegevens minimum enmaximum waarden enmomentane gegevens (grafiekpunten)noodzakelijk.
- De temperatuur-condensor kanbijeen compressor horen die
overmeerdere nettenwerkt,zodatvoormeer dan eenregelorgaan dezelfde temperatuur condensor wordt aangegeven.
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B
ENTITEITTYPEN: BEDRIJFSINDICATIE VERWARMINGSKETEL AKTUEEL
BEDRIJFSINDICATIE VERWARMINGSKETEL DAGOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevens over de stookinstallatie inclusief het hoofdcircuit,
warmtebuffer en transportleiding.
ATTRIBUTEN:
*v
(naambedrijf)
*v
(nummer verwarm.ketel)
*v
dagaanduiding
*v
tijdstip
OVERZICHTGEGEVEN
v
keteltemperatuur

v
v

v

-

ATTRIBUTEN:
*v (naam bedrijf)
*v (nummer verwarmingsketel)
*v dagaanduiding
*v tijdvak
DAG/NACHT/ETMAAL
-verloop keteltemperatuur
ofmin/max keteltemperatuur
enmomentane keteltemperatuur
-verloop stand brander

stand brander
02 gehalte rookgas
CO gehalte rookgas
ethyleen gehalte rookgas
temperatuur warmtebuffer -temperatuurwijziging
warmtebuffer
temperatuur transportleiding (aanvoer/ retour)
stand transportleidingpomp
standmengklep transp.

RELATIE:
- Debedrijfsindicatie heeft betrekking op deverwarmingsketel.
OPMERKINGEN:
- Wanneer bijde datum het dagnummer niet isvermeld dan wordt
daarmee aangegeven dat de gegevens op een gehele week
betrekking hebben.Het tijdstip isdan nietrelevant.
- Zie opmerking overzichtgegeven bijhet entiteittype
bedrijfsindicatie regelorgaan.
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B
ENTITEITTYPEN: BEREKENDE WAARDE KLIMAATINSTELLING AKTUEEL
BEREKENDEWAARDE KLIMAATINSTELLING DAGOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Dewaarden van klimaatinstellingen onder gegeven omstandigheden inbinnen en/of buitenklimaat.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummer meetpunt)
*v
dagaanduiding
*v
tijdstip

ATTRIBUTEN:
* v (nummer meetpunt)
* v dagaanduiding
*v tijdvak

DAG-/NACHT-/ETMAALGEMIDDELDE
BEREKENDE WAARDE
berekende bodemverwarmingstemperatuur
berekend C02-nivo
gemid ber.ventilatietemp.
-NPO berekende
ventilatietemperatuur
gemidber.verwarmingstemp.
- NPO berekende
verwarmingstemperatuur
minber.verwarmingstemp.
max ber.verwarmingstemp.

RELATIES:
- Deberekende waarden klimaatinstelling hebben betrekking op
een klimaatinstelling voor temperatuur,C02 envocht.
OPMERKING:
- Het isookmogelijk om deberekende invloeden hier mee te
nemen, zodatde instellingen kunnen worden gecontroleerd en
deopbouw van de totale invloed kanworden beoordeeld.
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ENTITEITTYPE:BEREKENDEWAARDEREGELORGAAN
OMSCHRIJVING:
Devaneenaantalinstellingenenmeting(en)afgeleidestreefwaardevooreenregelorgaan.
ATTRIBUTEN:
*v
(aanduidingregelorgaan)
*v
dagaanduiding
*tijdstip
SUB
(aanduidingregelorgaan)
SUBTYPEVERWARMINGSNET
-NPVberekendebuistemp.
ber.minbuistemp.
ber.maxbuistemp.
ber.standmengklep
SUBTYPEVERWARMINGSKETEL
ber.keteltemp.
ber.maxketeltemp.
ber.temperatuur transportleiding
ber.standbrander
SUBTYPERAAM
-NPOber.raamstandluwzijde
-NPOber.raamstandwindzijde
ber.minimumraamstandluw-/windzijde
ber.maximumraamstand luw-/windzijde
SUBTYPESCHERM
ber.standenergiescherm
ber.standverduisteringsscherm
ber.standzonnescherm

RELATIES:
-Deberekendewaardenregelorgaanhebbenbetrekkingopde
instellingvanhetregelorgaan.
OPMERKING:
-Hetisookmogelijkomdeberekendeinvloedenhiermeete
nemen,zodatdeinstellingenkunnenwordengecontroleerden
deopbouwvandetotaleinvloedkanwordenbeoordeeld.
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ENTITEITTYPE:CEL
OMSCHRIJVING:
Een geïsoleerde ruimte die geschikt isvoor het geven van een
warmte-of koude behandeling aanplantmateriaal (ofeindprodukt) voor en/of afkomstig van hetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v
nummer cel
v
capaciteit koelinstallatie
v
capaciteit verwarmingsinstallatie
v
capaciteit ventilatiesysteem
type ventilatiesysteem
minimum temperatuur realiseerbaar
maximum temperatuur realiseerbaar
lengte cel
breedte cel
hoogte cel
oppervlak nettobenutbaar cel
inhoud netto benutbaar cel
watergeefsysteem cel
k-waarde
type meetpunt
ijkwaarde
hoogte meetpunt
RELATIES:
- Een ofmeer cellen zijn onderdeel van eenbedrijf.
- Een cel levert een reeks klimaatrealisaties.
- Het celklimaat wordt gecontroleerd door een ingesteld alarm.
OPMERKING:
- De economisch relevante gegevens van de installatie worden
opgenomen onder d.p.m.'s.
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D
ENTITEITTYPE:DAGLENGTEBEHANDELING
OMSCHRIJVING:
Degewenstedaglengtevoorhetinstandhoudenvandevegetatievegroeiofhetinducerenvandegeneratieveontwikkeling.
ATTRIBUTEN:
*v
aanduiding teeltbeschrijving
*v
eerstebehandeldag
*v
laatstebehandeldag
v
keuzeuit:belichtingsduurnormatief
verduisteringsduurnormatief
RELATIES:
-Eenofmeerdaglengtebehandelingen hebbenbetrekkingopeen
teeltbeschrijving.
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ENTITEITTYPE:GEWASTOESTAND
(gelijkaanclusternormenvooroperationeelgebruik)
OMSCHRIJVING:
Eenmomentopnamevan (eendeelvan)deplantenineenpartij,
beziennaaruiterlijke-ofnaargemetenkenmerken.
ATTRIBUTEN:
*v
(aanduidingpartij)
) aanduidinggewastoestand
*v
volgnummergewastoestand )
keuzeuit: (nummerkas)
(nummerafd.)
(nummer
teeltplaats)
naamonderzoekslab
v
dagaanduidingbeschrijving
tijdstipwaarneming
SUB-typegewastoestand
PLANT
vsymptoom
-diagnose

WORTELMEDIUM GRONDANALYSE GEWASANALYSE

-opmerkingen
t.a.v.gewas
RELATIES:
-Eengewastoestandheeftbetrekkingopeenpartij (ineenkas
ofafdeling)ofopeenteeltplaatsbinneneenpartij.
OPMERKINGEN:
-Onderdegewastoestandvandeplantwordtzoweldefysiologischealsdepathologischetoestandvandeplantverstaan.
-Ondersymptoomwordttevensverstaanhetontwikkelingsstadium (bollen).
-Onderopmerkingent.a.v.gewaskanookeengewensteaanpassingvanhetcelklimaatwordenverstaan.
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ENTITEITTYPE: INSTELLING ALARM
OMSCHRIJVING:
De grenzen van de te tolereren afwijking tussen de gemeten en
de ingestelde waarden van de regelorganen en de grenzen van
meetwaarden die nog als normaal worden beschouwd.
ATTRIBUTEN:
*v
naam procesautomaat
*v
keuze uit: (nummer meetpunt)
of (aanduiding regelorgaan)
of (nummer cel)
of (nummer verwarmingsketel)
type alarmmelding
SUB-type procesautomaat
VOEDINGSAUTOMAAT
v
minimum waarde
v
maximum waarde
minimum flow
maximum flow

v
v

KLIMAATREGELAAR
min.waarde korte termijn
max.waarde korte termijn
min.waarde lange termijn
max.waarde lange termijn
vorstgrens kastemperatuur
CO-grens rookgas
ethyleen-grens cel
02-grens cel

RELATIES:
- Een instelling alarm heeftbetrekking op eend.p.m..
- Een instelling alarm kan leiden toteenofmeer alarmmeldingen.

ENTITEITTYPE: INSTELLING CEL
OMSCHRIJVING:
De gewenste realisaties,grenswaarden en schakelgrenzen voor
de regelorganen ophet aangegeven moment inde cel.Voor niet
ingestelde momenten gelden de instellingen tot aan de volgende
instelling.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummer cel)
*v
dagaanduiding instelling
tijdstip instelling
*_
eenmalige instelling
*_
gewenste ventilatorstand
gewenste circulatorstand
RELATIES:
- Zie instelling hetelucht kachel/kanon
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ENTITEITTYPE:INSTELLINGREGELORGAAN
OMSCHRIJVING:
Degrenzenwaarbinneneeninstallatiemoetwerkenophet
aangegevenmoment.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingregelorgaan)
*vdagaanduiding instelling
*vtijdstipinstelling
*-eenmaligeinstelling
SUB (aanduidingregelorgaan)

ENTITEITTYPE:INSTELLINGREGELORGAAN
ENTITEITSUBTYPE:BELICHTINGSINSTALLATIE
OMSCHRIJVING:
Schakelgrenzenophetaangegevenmoment,opbasiswaarvande
belichtingsinstallatie aanenuitgeschakeldwordt.Voorde
nietingesteldemomentennahetaangegevenmomentgeldtde
instellingvanhetaangegevenmomenttotaandevolgende
instelling.
ATTRIBUTEN:
keuzeuit:stralingsnivobelichtingaan
ofbegintijdbelichting
keuzeuit:stralingsnivobelichtinguit
ofeindtijdbelichting
minimumtijdbelichtingaan/uit
RELATIES:
-Zieinstellingheteluchtkachel/kanon

ENTITEITTYPE:INSTELLINGREGELORGAAN
ENTITEITSUBTYPE:HETELUCHTKACHEL/KANON
OMSCHRIJVING:
Schakelgrenzenvandekastemperatuurophetaangegevenmoment,
opbasiswaarvaneenheteluchtgroepaanenuitschakelt.
Voordenietingesteldemomentenwordendeschakelgrenzen
afgeleiduitdevoorgaandeenvolgendeinstellingdoorinterpolatie.
ATTRIBUTEN:
vNPOdodezonehetelucht
-NPVverhogingheteluchtC02
-NPVverlagingheteluchtC02
-NPVmaxC02-nivo
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I
RELATIES:
- Een instelling
heeft betrekking op een van de regelorganen met dezelfde naam.
- Uit een instelling worden een ofmeer berekende waarden
afgeleid.

ENTITEITTYPE INSTELLING REGELORGAAN
ENTITEITSUBTYPE: KOELING
OMSCHRIJVING:
Schakelgrenzen van de cel-of koeltemperatuur ophetaangegevenmoment,opbasis waarvan eenhete luchtgroep aan en uitschakelt.Voor de niet ingestelde momenten worden deschakelgrenzen afgeleid uit devoorgaande envolgende instelling door
interpolatie.
ATTRIBUTEN:
dode zone koeltemperatuur

RELATIES:
- Zie instelling hetelucht kachel/kanon
OPMERKING:
- De attributen van instelling koeling zijnniet diepgaand
uitgezocht en als gevolg hier niet volledig.

ENTITEITTYPE: INSTELLING REGELORGAAN
ENTITEITSUBTYPE: RAMEN
OMSCHRIJVING:
De grenswaarden van de raamstandenmet betrekking totde
ventilatie ophet aangegevenmoment,alofnietbeïnvloed door
de klimaatsfactoren binnen ofbuiten de kasof afdeling.
ATTRIBUTEN:
*v
keuze uit:windzijde
of luwzijde
v NPV keuze uit:P-band ventilatie
ventilâtietraject
- NPOminimum raamstand
- NPOmaximum raamstand
- NPOmaximum raamstand hete lucht
- NPOmaximum raamstand regen
- NPOmaximum raamstand scherm
meelopen ramenwindzijde met luwzijde
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-NPOraamstandstorm
-NPOraamstandstormscherm
-NPOstormgrens
-NPOstormgrensscherm
-NPOvorstgrensraamstand
-NPObuitentemperatuurinvloedP-band/ventilatietraject
-NPObuitentemperatuurinvloedraambegrenzingen
-NPO beginbuitentemperatuurtrajectraamstand
-NPO eindebuitentemperatuurtrajectraamstand
-NPOraamgrensverlagingwind
-NPVRVinvloedminimumraamstand
-NPVstralingsverschuiving buitentemperatuurtraject
-NPVwindverschuiving buitentemperatuurtraject
-NPVwindinvloed raambegrenzingen
windinvloedraambegrenzingenC02
-NPO beginwindtrajectraamstand
-NPO eindewindtrajectraamstand
RELATIES:
-zieinstellingheteluchtkachel/kanon
OPMERKING:
-InplaatsvanRVwordtookvochtdeficitgebruikt!

ENTITEITTYPE:INSTELLINGREGELORGAAN
ENTITEITSUBTYPE:SCHERMEN
OMSCHRIJVING:
Degewenstetoestandvaneenbepaaldtypeschermophetaangegevenmoment,bepaalddoordetijdsinstellingen/ofinvloeden
vandeklimaatsfactorenbuitenenbinnendekasofafdeling.
Voornietingesteldemomentenwordttussentweeopvolgende
ingesteldegewenstetoestandengeïnterpoleerd.
ATTRIBUTEN:
-NPVminimumkier
SUB-typescherm
ENERGIESCHERM
-NPObegintijdscherm
-NPOeindtijdscherm
-NPOtussentijdstappen
-NPOdeelinstappen
-NPObuitentemperatuur schermdicht
-NPVstralingsinvloed buitentemperatuur
-NPV beginstralingstrajectbuitentemperatuur
-NPV einde
,,
,,
10;

- NPV windinvloed buitentemperatuur
- NPV begin windinvloed buitentemperatuur
- NPV einde
,,
,,
- NPV stralingsgrens energiescherm dicht
- NPV stralingsgrens energiescherm open
- NPV buistemperatuur energiescherm dicht
- NPV verschil buistemperatuur energiescherm open
- NPV buitentemperatuurinvloed kier
- NPV begin buitentemperatuurtraject kier
- NPV einde
,,
,,
- NPV kastemperatuurinvloed kier
- NPV begin kastemperatuurtraject kier
- NPV einde
,,
,,
- NPV vochtkierscherm
- NPV begin vochttraject kier
- NPV einde vochttraject kier
VERDUISTERINGSSCHERM
- NPV wachttijd verduisteren
- NPO begintijd verduistering
- NPO verduisteringsduur
- NPO tussentijd stappen
- NPO deel in stappen
- NPV begin traject stralingssom
- NPV einde traject stralingssom
- NPO kastemperatuurverduisteringsscherm dicht
- NPV stralingsverlenging verduistering
ZONNESCHERM
- NPV stralingsgrens scherm dicht
- NPV kastemperatuurinvloed kier
- NPV
begin kastemperatuurtraject kier
- NPV
einde kastemperatuurtraject kier
RELATIES:
- zie instelling hete lucht kachel/kanon
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ENTITEITTYPE:INSTELLINGREGELORGAAN
ENTITEITSUBTYPE:VENTILATOREN
OMSCHRIJVING:
In-enuitschakelgrenzenvoordeventilatorenophetaangegevenmoment,alofnietbeïnvloeddoorregelorgaanstandenen/of
klimaatfactorenbinnenenbuitendekasofafdeling.
Voornietingesteldemomentenwordendegrenzentussentwee
opeenvolgende instellingendoorinterpolatieafgeleid.
ATTRIBUTEN:
vNPVminimumtijdventilatorenaan
-NPVminimumtijdventilatorenuit
-NPVbuitentemperatuurventilatorenaan
-NPVraamstandventilatorenuit
-NPVRVventilatorenaan
-NPVschermventilatorenaan
RELATIES:
-zieinstellingheteluchtkachel/kanon
OPMERKING:
-InplaatsvanRVwordtookvochtdeficitgebruikt.

ENTITEITTYPE:INSTELLINGVERWARMINGSKETEL
OMSCHRIJVING:
Degewenstewatertemperatuurendegrenswaardenervanophet
aangegevenmoment,inhethoofdcircuitinenomdeketel.
Voornietingesteldemomentenwordtdegewenstewaardenafgeleiduitdevoorgaandeenvolgendeinstellingdoorinterpolatie.
ATTRIBUTEN:
*v
naambedrijf
*v
(nummerverwarmingsketel)
*v
dagaanduiding instelling
minimumketeItemperatuur
maximum keteltemperatuur
drempelketeltemperatuurverhogingminimumbuis
keteltemperatuurverhogingminimumbuis
nummerinschakelbareketel
overschakeltemperatuurketel
voorspoeltijd
naspoeltijd
minimaleaan/uittijdperaktie
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RELATIES:
- zie instelling hete lucht kachel/kanon

ENTITEITTYPE: INSTELLING REGELORGAAN
ENTITEITSUBTYPE:VERWARMINGSNET
OMSCHRIJVING:
De grenswaarden van dewatertemperatuur inhet betreffende
verwarmingsnet ophet aangegeven moment,al of niet beïnvloed
door de klimaatsfactoren inde kas of de afdeling.
Voor niet ingestelde momenten worden de grenswaarden uitde
voorgaande envolgende instelling door interpolatie afgeleid.
ATTRIBUTEN:
- NPO keuze uit:minimum buistemperatuur
enmaximum buistemperatuur
- NPO
of gewenste buistemperatuur bodem
aanduiding schakelregelorgaan
keuze uit:WNP temperatuurverschil netten
NPoverschakeltemperatuur
- NPOmaximum verhoging minimum buistemperatuur
- NPO verhoging minimum buistemperatuur C02
- NPV stralingsinvloed minimum buistemperatuur
- NPV stralingsinvloed maximum buistemperatuur
- NPV begin stralingstraject buistemperatuurbegrenzingen
- NPV einde stralingstraject buistemperatuurbegrenzingen
- NPV RV invloed minimum buistemperatuur
- NPV keuze uit:begingrens RV trajectminimum buistemperatuur
eindgrens RV trajectminimum buistemperatuur
of RV trajectminimum buistemperatuur
minimum tijdpomp aan/uit
maximum tijd pomp uit
RELATIES:
- zie instelling hete lucht kachel/kanon
OPMERKING:
- Inplaats van RVwordt ookvochtdeficitgebruikt.
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ENTITEITTYPE:KAS
OMSCHRIJVING:
Eenvandebuitenluchtafgeschermdeteeltruimte,grotendeels
gebouwduittransparantematerialen,omgevendoorpermanente
wanden,tenzijerverschilleninconstructiezijn.
ATTRIBUTEN:
*v
nummerkas
v
kastype
kapbreedte
vaklengte
goothoogte
poothoogte
typekasdek
dakhelling
typeluchting
typeluchtingsmechaniek
typegevel
typehoofdpad
breedtehoofdpad
nokrichting
k-waarde
ventilatiegetal
beschutting
RELATIES:
-Eenkasiseenonderdeelvanhetbedrijf.
-Eenkasisverdeeld ineenofmeerafdelingen.
OPMERKING:
-D.p.m.gegevenswordenlatertoegevoegd.
-TOELICHTINGWIJZIGINGENTITEITTYPEKAS,AFDELING(KLIMAAT-,
PRODUKTIE-)UITHETGLOBAALMODEL:
Desituatieopdeglastuinbouwbedrijvenheeftertoegeleid
datdeklimaatafdelinguithetglobaalmodelvoordepraktijkgeenrelevantbegripis.Aandehandvanhetvolgende
voorbeeldvaneentomatenbedrijfwordtdittoegelicht.
Voorbeeld:
-eenruimtemettomatenopsubstraat
-driemeetboxen
-drieondernettenbuisverwarming
-eenbovennetbuisverwarming
binnendieene
-drieenergieschermen
ruimte!
-vierluchtingsgroepen
(2xwindzijde,2xluwzijde)

106

K
Het afzonderlijk regelen wil indepraktijk zeggen,dater
met eenmeetbox (meetpunt) geregeld wordt.Inhet voorbeeld
zienwe driemeetpunten metmogelijk verschillende instellingen voor die ruimte.De omschrijving zou juist zijn,als
wepermeetpunt een afzonderlijke inrichting hadden voor
verwarming en luchting.
Dan zoudenwe drie klimaatafdelingen onderscheiden. Inde
praktijk zienwe echter datverwarmings-en luchtingsgroepen
en kooldioxide-dosering lang niet altijd parallel lopen.De
omschrijving van klimaatafdeling blijktopgrond hiervan
niet tevoldoen.
Het klimaat opeenplaats binnen een ruimte wordt bepaald
door de instellingen, diebehoren bijhetmeetpunt ende
regelorganen (verwarmingsnetten, luchtingsgroepen, schermen,
C02-dosering) opdieplaats (datdeelvan de ruimte). Daar
demeetpunten en regelorganen qua oppervlakte niet altijd
parallel lopen, ishetmogelijk door verschillende instellingen, klimaatverschillen binnen deruimte terealiseren.
Een homogeen klimaat,binnen een ruimte (bestreken door
bijvoorbeeld eenmeetpunt of door een regelorgaan) wordt
niet gerealiseerd. Hetblijktdus nietmogelijk een omschrijving temaken,waarbij inallemogelijke gevallen
binnen een klimaatafdeling eenhomogeen klimaat gerealiseerd
wordt.
Als erbinnen hetbedrijf geen klimaatafdeling metinstellingen teonderscheiden is,die leidt toteen klimaatrealisatie (homogeen klimaat), hoe koppelen we dan het klimaat aaneen ruimte?
Het klimaatwordt ingesteld permeetpunt enper regelorgaan.
Zoalswe inhetvoorbeeld zien,kunnenwe binnen een ruimte
meerdere meetpunten en groepen van regelorganen onderscheiden.Door aan een ruimte,diewe definiëren als afdeling of
als kas,de aanwezige meetpunten en regelorganen tehangen,
zijn hierdoor ookde instellingen ondergebracht.Of het
gewenste klimaat gerealiseerd is,wordt gecontroleerd door
middel van demetingen gedaan door demeetpunten.Dus de
klimaatrealisatie isals entiteittype teverbinden aanhet
meetpunt.
De kas en afdeling zeggen alleenwat over de inrichting
van de ruimte,de toerusting ende constructie van de omhulling.Een kas iseen geheel afgeschermde teeltruimte,
meestal door wanden omgeven.De constructie van de omhulling
isoveralhetzelfde.
Datwil zeggen,gelijke goothoogte,gelijke maat ramen en
gelijk aantal ramenper kapenzovoorts,met andere woorden
vaak een eenheid in een keer gebouwd..Een kas isgelijk aan
of bestaat uit een aantal afdelingen.Bij afdeling staatde
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uniformeinrichtingvanhetteeltoppervlakcentraalvoorwat
betrefttablettype,watergeefsysteem,systeemvoorbelichting,verduistering,verwarming,C02-dosering,hetenergiescherm,zonweringsscherm,deventilatoren,grondkoeling
enzovoorts.
Deindelingkas,klimaatafdelingenproduktieafdelingin
hetglobaalmodelisveranderd,zoalshierbovenbeschreven.
Deomschrijvingvandekasisaangepast.Bijproduktieafdelingvalt 'produktie'wegenindeomschrijvingvalthetdeel
waardeuniformeinrichtingzougeldenweg.Deuniforme
inrichtinggeldtvoordeheletoerustingvaneenteeltoppervlak,uitgezonderddeomhulling,dieindekasisvastgelegd.Voordeaanpassingenvandeinrichting (bijvoorbeeld:
gevelpijpjeoflampjesindekaplangsdeschuurgevel)die
aangebrachtzijnomklimaatsverschillenopteheffen,geldt
eenuitzondering.Deklimaatafdeling isvervallen,doorde
klimaatsfactoren ingesteldengerealiseerdviameetpunten
aaneenteeltplaatsenviaregelorganendirectmetkasof
afdelingteverbinden.
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ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLING CEL
OMSCHRIJVING:
Het gewenste klimaat inde cel,die geregeld wordt met behulp
van de aanwezige installatie t.a.v.koeling,verwarming en
ventilatie.
Voor niet ingestelde momenten wordt de gewenste temperatuur
uit de voorgaande enopvolgende instelling afgeleid door
interpolatie.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummer cel)
*v
dagaanduiding instelling
*tijdstip instelling
*eenmalige instelling
v
verwarmingstemperatuur (=koeltemperatuur)
temperatuurverschilinvloed luchtcirculatie
begingrens temperatuurverschil luchtcirculatie
eindgrens temperatuurverschil luchtcirculatie
gewenst ventilatiegetal
RV-invloed op ventilatiegetal
keuze uit:begingrens RV-traject ventilatiegetal
eindgrens RV-traject ventilatiegetal
ofRV-traject ventilatiegetal
C02-invloed op ventilatiegetal
begingrens C02-traject ventilatiegetal
eindgrens C02-traject ventilatiegetal
opmerkingen t.a.v.het celklimaat
RELATIES:
- Een klimaatinstelling celhoortbijeencel.
- Uit een klimaatinstelling kan een reeksberekende waarden
klimaatinstelling worden afgeleid.
OPMERKING:
- Inplaats van RVwordt ookvochtdeficit gebruikt.
ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLING KAS
OMSCHRIJVING:
De gewenste toestand ineen kas ofafdeling,die geregeld
wordtmet behulp van de beschikbare regelorganen.
ATTRIBUTEN:
* v (nummer meetpunt)
* v dagaanduiding instelling
* v keuze uit:tijdstip instelling
of astronomisch tijdstip instelling
* v klimaatfaktor
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ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLINGKAS
ENTITEITSUBTYPE:C02
OMSCHRIJVING:
Degewenstekooldioxideconcentratie ineenkasofafdeling,
diegeregeldwordtmetbehulpvaneendoseerinstallatie.
ATTRIBUTEN:
-NPVkeuzeuit:stralingsdrempelof
begintijdC02-nivo
eindtijdC02-nivo
-NPVhoogC02-nivo
-NPVlaagC02-nivo
-NPVdodezoneC02
-NPOC02-verlagingwind
-NPVstralingsinvloedC02
-NPV
beginstralingstrajectC02
-NPV
eindestralingstrajectC02
-NPOkeuzeuit: raaminvloedC02-nivo
beginraamtrajectC02
einderaamtrajectC02
NPV
of raamgrensminimumC02-nivo
NPV
minimumC02-nivo
NPV
raamgrensC02
opmerkingent.a.v.hetkasklimaat
RELATIES:
-zieklimaatinstelling temperatuur

ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLINGNORMATIEFKAS
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenvandenormenvoordekasklimaatinstellingen
bepaaldaandehandvanhetjaargetijde,hetgewasende
weersgesteldheid.
ATTRIBUTEN:
*v
soortsnaam
*naamcultivar/ras
*v
tijdstipnormatief
*v
keuzeuit:gewasstadium
periodenummer
*stralingssom
buitentemperatuur
*_
v
verwarmingstemperatuurnormatief
v
ventilatietemperatuurnormatief
gewensteRVnormatief
hoogC02-nivonormatief
110

laagC02-nivonormatief
bodemverwarmingstemperatuurnormatief
gewasverwarmingstemperatuurnormatief

RELATIES:
-Deklimaatinstellingnormatiefheeftbetrekkingophet
instellenvandeklimaatinstellingen.

ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLINGNORMATIEFCEL
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenvandenormenvoordecelklimaatinstellingen
bepaaldaandehandvanhetontwikkelingsstadium en/ofhet
jaargetijde.
ATTRIBUTEN:
*v
soortsnaam
*naamcultivar/ras
*v
ontwikkelingsstadium
*v periodenummer
v
verwarmingstemperatuurnormatief(=koeltemperatuur
normatief)
gewensteRVnormatief
RELATIES:
-Zieklimaatinstellingnormatief

ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLINGKAS
ENTITEITSUBTYPE:TEMPERATUUR
OMSCHRIJVING:
Degewenstetemperatuurvandekaslucht,debodemofhetgewas
ophetaangegevenmoment,diegeregeldwordtmetbehulpvan
hetverwarmingssysteem ofdoorventilatie.
Voornietingesteldemomentenwordtdegewenstetemperatuur
uitdevoorgaandeenopvolgendeinstellingdoorinterpolatie
afgeleid.
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ATTRIBUTEN:
-NPOkeuzeuit:verwarmingstemperatuur
NPO
bodemverwarmingstemperatuur
gewasverwarmingstemperatuur
ventilatietemperatuur
-NPVRVinvloed verwarmings-/ventilatietemperatuur
-NPV
keuzeuit:begingrensRVtrajectverwarmings-/ventilatietemperatuur
eindgrensRVtrajectverwarmings-/ventilatietemperatuur
of RVtrajectverwarmings-/ventilatietemperatuur
-NPVstralingsinvloed verwarmings-/ventilatietempertuur
-NPV beginstralingstraject verwarmings-/ventilatietemperatuur
-NPV eindestralingstrajectverwarmings-/ventilatietemperatuur
opmerkingent.a.v.kasklimaat
RELATIES:
-Eenklimaatinstellinghoortbijeenmeetpunt. (Erbestaat
eenmogelijkheidommeetpuntentekoppeleneneeninstelling
terealiserenophetgemiddeldevandemeetpunten)
-Uiteenklimaatinstelling kaneenreeksberekendewaarden
klimaatinstellingwordenafgeleid.
OPMERKING:
-InplaatsvanRVwordtookvochtdeficitgebruikt!!!!

ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLINGKAS
ENTITEITSUBTYPE:TEMPERATUUR (alternatieveopstelling)
OMSCHRIJVING:
Degewenstetemperatuurvandekaslucht,debodemofhet
gewas,diegeregeldwordtmetbehulpvanhetverwarmingssysteemofdoorventilatie.
ATTRIBUTEN:
*v
begintijdstipinterval
SUB
typeinterval
NPVTIJDSINTERVAL
-NPOkeuzeuit:verwarmingstemperatuur
NPO
bodemverwarmingstemperatuur
gewasverwarmingstemperatuur
ventilatietemperatuur
-NPVRVinvloed verwarmings-/ventilatietemperatuur
-NPV
keuzeuit:begingrensRVtrajectverwarmings-/
ventilatietemperatuur
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eindgrensRVtrajectverwarmings-/
ventilâtietemperatuur
of RVtrajectverwarmings-/ventilatietemperatuur
-NPV stralingsinvloed verwarmings-/ventilatietemperatuur
-NPV beginstralingstrajectverwarmings-/ventilatietemperatuur
-NPV eindestralingstrajectverwarmings-/ventilatietemperatuur
NPVHULPTIJDSINTERVAL
-NPVeindtijdhulptijdsinterval
-NPVopbouwhulptijdsinterval
-NPVafbouwhulptijdsinterval
-NPVinvloedverwarmings-/ventilatietemperatuur
RELATIES:
-zieklimaatinstelling temperatuur

ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLINGKAS
ENTITEITSUBTYPE:VOCHT
Degewenstevocht-inhoudvandekaslucht,diegeregeldwordt
metbehulpvanhetventilatie-systeem.
ATTRIBUTEN:
vNPVgewensteRV
-NPVRVinvloedraamstand
keuzeuit:begingrensRV-trajectraamstand
eindgrensRV-trajectraamstand
of RV-trajectraamstand
opmerkingent.a.v.hetkasklimaat
RELATIES:
-Zieklimaatinstellingtemperatuur
OPMERKING:
-InplaatsvanRVwordtookvochtdeficitgebruikt!!!!
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ENTITEITTYPEN:KLIMAATREALISATIEAKTUEEL
KLIMAATREALISATIEDAGOVERZICHT
KLIMAATREALISATIEWEEKOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevensoverdeklimaatfactorenineenkasofafdeling.
ATTRIBUTEN:
ATTRIBUTEN:
(nummermeetpunt) *v (nr.meetpunt)
dagaanduiding
*vdagaanduiding
*vtijdvak
*v
tijdstip
OVERZICHTGEGEVEN
vNPOkastemperatuur

-NPObodemtemperatuur

planttemperatuur

vruchttemperatuur
vNPORV

-NPOC02-nivo

DAG/NACHT/ETMAAL
-gemidkastemp

-verloopkastemp
ofminkastemp
+maxkastempen
-gemidbodemtemp

verloopbodemtemp
ofminbodemtemp
+maxbodemtempen
gemidplanttemp

verloopplantt.
gemidvruchttemp
verloopvruchttemp
gemidRV
verloopRV
ofminRV
+maxRVen
gemidC02-nivo
verloopC02-nivo
ofminC02-nivo
+maxC02-nivo
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ATTRIBUTEN:
*v (nr.meetp.)
*vweeknummer

WEEK
-gemidkastemp
-gemidkastemp
dag
-gemidkastemp
nacht

gemiddelde
bodemtemp.
gemidbodemtemp
dag
gemidbodemtemp
nacht

gemidplanttemp
gemidplanttemp
dag
gemidplanttemp
nacht
gemiddelde
vruchttemp.

RELATIES:
-Eenklimaatrealisatieheeftbetrekkingopeenmeetpunt
binnendekasofafdeling.
OPMERKINGEN:
- InplaatsvanRVwordtookvochtdeficitgebruikt.
-Onderoverzichtgegevenwordtverstaanhetgegevendatrepresentatiefisvooreenkorteperiodevaneentijdvoortot
aanhettijdstipwaarophetgegevenwordtgevraagd.
Indienhetsysteemgeenverlopengeeft,isgewensthetoverzichtgegevenaantevullenmeteenminimumenmaximumwaarde
eneenmomentgegeven (grafiekpunten).
-Onderdag/nacht/etmaalgegevenswordtverstaandegegevens
diebetrekkinghebbenophettijdvakdatopdeaangegeven
dagaanduidingbegint.

ENTITEITTYPEN:KLIMAATREALISATIECELAKTUEEL
KLIMAATREALISATIECELDAGOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevensoverdeklimaatfactoren ineencel.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummercel)
*v
dagaanduiding
*v
tijdstip

ATTRIBUTEN:
*v (nummercel)
*vdagaanduiding
*vtijdvak

OVERZICHTGEGEVEN
temperatuurcel

DAG/NACHT/ETMAAL
-verlooptemp.cel
ofmin/maxtemp.cel
enmomentanetemp.cel
-gemiddeldetemp.cel
-verloopRVcel
ofmin/maxRVcel
enmomentaneRVcel
-gemiddeldeRVcel

RVcel

C02-nivo
02-nivo
C2H4-nivo
RELATIES:
-Eenklimaatrealisatiecelheeftbetrekkingopeenofmeer
meetpuntenineencel.
OPMERKINGEN:
-Zieopmerkingenklimaatrealisatie.
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ENTITEITTYPE:KLIMAATTOESTAND
OMSCHRIJVING:
Hetoordeeloverhetheersendekasklimaatopeengegeven
moment.
ATTRIBUTEN:
*v
keuzeuit: (nummerkas)
(nummerafdeling)
*v
dagaanduidingwaarneming
*tijdstipwaarneming
opmerkingent.a.v.kasklimaat
beoordelinggerealiseerdklimaat
RELATIES:
-Deklimaattoestandheeftbetrekkingopdeklimaatinstellingenenopdeinstellingenvanderegelorganen.
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ENTITEITTYPE:MEETHOOGTE
OMSCHRIJVING:
Dehoogtewaaropeenmeetpunthangt,gemetentenopzichtevan
hetgroeipuntvanhetgewasoftenopzichtevanhetbodemoppervlak.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummerteeltplaats)
*v
nummermeetpunt
*v
dagaanduiding installatie
*v
hoogtemeetpunt
RELATIES:
-Eenmeethoogteheeftbetrekkingopeenmeetpunt.
OPMERKING:
-Binnendeclusterwerdgeconstateerddatomtrentdemeethoogtesbijverschillendegewassenafsprakennoodzakelijk
zijn. (tenbehoevevaneengoederegelingendebedrijfsverr
gelijking!)
BinnendeNTSzijninmiddelsdevolgendeafsprakengemaakt;:
voorbolbloemen:opgroeipunthoogtemaarmin.50cm.boven
hetgrondoppervlakvanwegedeinvloedvanverwarmingssystemenenz.voorgroentegewassen:opgroeipunthoogte

ENTITEITTYPE:MEETPUNT
OMSCHRIJVING:
Eenofmeerderemeetinstrumentenopeenplaatsineenafdeling
ofkas,waarmeehetklimaatgemetenwordt.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummerteeltplaats)
*v
nummermeetpunt
typemeetpunt
naammeetinstrument
ijkwaarde
RELATIES:
-Eenmeetpuntisgeïnstalleerdop/boveneenteeltplaats.
-Eenmeetpuntkan (indetijdgezien)opdiversehoogten
geïnstalleerdzijn.
-Eenmeetpuntwordtgecontroleerddooreeningesteldalarm.
-Eenmeetpuntleverteenreeksvanklimaatrealisaties.
-Eenmeetpunt (eventueeleenaantalgekoppeldemeetpunten)
kandienenvoorrealisatievaneenofmeerklimaatinstellingen.
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ENTITEITTYPE:REGELORGAAN
OMSCHRIJVING:
Installatieineenafdeling,kasofcel,diedeteregelen
klimaatsfactor(en)beïnvloedt.
ATTRIBUTEN:
*v
keuzeuit:(naambedrijf)
(nummerafdeling)
(nummerkas)
(nummercel)
*v
naamregelorgaan
*v
volgnummerregelorgaan
geïnstalleerdvermogentotaal
geïnstalleerdvermogenperm2
oriëntatieluchtingsramen
naamarmatuur
lichtniveauopgewashoogte
warmteproduktie
looptijdbedieningsmotor
omlooptijdsysteem
dodetijd
klepkarakteristiek

aanduidingregelorgaan

RELATIES:
-Eenregelorgaanisgeïnstalleerdbinneneenafdeling,een
kas,eencelofeenbedrijfofovereenaantalteeltplaatsen.
-Eenregelorgaanwordtgecontroleerddooreeningesteld
alarm.
-Eenregelorgaanleverteenreeksbedrijfsindicaties.
-Eenregelorgaanwordtgedeeltelijkgeregelddooreen
instelling.
-Eenregelorgaankaneenhoeveelheidv.p.m.verbruiken.
CONDITIES:
-Bijregelorganenvandezelfdenaambinnendezelfdeafdeling
ishetgeïnstalleerdvermogenperm2gelijk!

ENTITEITTYPE:TEELTSYSTEEM
(gelijkaanclusternormenvooroperationeelgebruik)
(OPTENEMENATTRIBUUT)
-ontwikkelingsstadiumbloei-inductie
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ENTITEITTYPE:TIJDELIJKE AANPASSING VERWARMING
OMSCHRIJVING:
Een tijdelijke capaciteitverandering van een deel of het
gehele verwarmingsnet.
ATTRIBUTEN:
*v
(naam verwarmingsnet)
*(nummer teeltplaats)
*v
dagaanduiding begin
dagaanduiding eind
vermindering verwarmingscapaciteit
RELATIES:
- Een tijdelijke aanpassing verwarming heeftbetrekking opeen
regelorgaan (verwarmingsnet) op,onderofboven eenteeltplaats of langs eengevel.

ENTITEITTYPE:TIJDELIJKE ISOLATIE
OMSCHRIJVING:
Een tijdelijk op eenbepaaldeplaats aangebracht isolatiemateriaal.
ATTRIBUTEN:
*v
(nummer kas)
*v
dagaanduiding begin
*plaats
dagaanduiding eind
isolatiemateriaal
vermindering capaciteitverwarming gevel
K-waarde (isolatiemateriaal)
RELATIES:
- Een tijdelijke isolatie wordt aangebracht binnen eenkas.
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ENTITEITTYPE:VERWARMINGSKETEL
OMSCHRIJVING:
Deinstallatiebestaandeuitketel,meteventueeleencondensoren/ofwarmtebuffer,diedeverwarmingsnettenvoedt,
inclusiefdetransportleiding.
ATTRIBUTEN:
*v
nummerverwarmingsketel
capaciteitketel
inhoudwarmtebuffer
looptijdbedieningsmotor
capaciteitbrander
RELATIES:
-Eenverwarmingsketelbehoorttoteenbedrijf.
-Eenverwarmingsketelwordtgeregelddooreeninstelling
verwarmingsketel.
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ENTITEITTYPEN: WEERSGESTELDHEID AKTUEEL
WEERSGESTELDHEID DAGOVERZICHT
WEERSGESTELDHEID WEEKOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevens over de klimaatsfactoren van de weeromstandigheden
buiten.
ATTRIBUTEN:
*v
(naam bedrijf)
*v
dagaanduiding
*v
tijdstip
OVERZICHTGEGEVEN
v NPO buitentemp.

- NPO C02-nivo
vNPO RV

windsnelheid

*v (n.bedrijf)
* vweeknummer

*v (naambedrijf)
* v dagaanduiding
* v tijdvak
DAG/NACHT/ETMAAL
v gemid. buitentemp
vverloop buitentemp
of min/max
buitentemp
enmomentane
buitentemp

WEEK

- gemiddelde RV
- verloop RV
ofmin/max RVen
momentane RV
v gemiddelde
windsnelheid
- verloop windsnelheid
ofmin/max windsnelh.
enmomentane windsnelh

v
windrichting
v NPV keuzeuit:
straling of licht

v NP keuzeuit:
stralingss.
of lichtsom
v verloop straling/
licht
of min/max
straling/licht
momentane straling/
licht
totale
neerslag
neerslagindicatie

RELATIES:
- Deweersgesteldheid wordt gemeten opeenbedrijf.
OPMERKING:
- Zie opmerkingen entiteittype klimaatrealisatie.
- Inplaats van RVwordt ookvochtdeficit gebruikt!
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gemiddelde
windsnelheid

stralingssom
of lichtsom

tot neerslag

BIJLAGE7
DATAMODEL

CLUSTERKLIMAATBEHEERSING

BESCHRIJVINGATTRIBUTEN

Deattributenwordeninalfabetischevolgordebehandeld.
Perattribuutwordtweergegeven:
denaam
hetentiteittypewaarbijhethoort
eenomschrijving
eenvorsteltotcodering
eventueelopmerkingenentoelichtingen

CODES:
NP=

(gelijkaanhet) naamgevingsprojectklimaatcomputers
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A
ATTRIBUUT:AANDUIDING SCHAKELREGELORGAAN
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
De aanduiding vanhet regelorgaan datvia temperatuurverschil
of overschakeltemperatuurwordt ingeschakeld naast hethoofd»net (werkendenet).
CODERINGSVOORSTEL: comb,van nr kas/afd/cel, naam regelorgaan,
vlgnr regelorgaan

ATTRIBUUT:AFBOUW HULPTIJDSINTERVAL (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur (alternatief)
OMSCHRIJVING:
Aantalminuten na de eindtijd van hethulptraject,waarin de
instelling opde nieuwe waarde gebrachtwordt.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/mm
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ATTRIBUUT:BEGINBUITENTEMPERATUURTRAJECTKIER (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Debuitentemperatuurwaarondereeninvloedopdeschermkier
begint.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:BEGINBUITENTEMPERATUURTRAJECTRAAMSTAND (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Debuitentemperatuurwaaropeeninvloedopderaamstand
begint.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:BEGINKASTEMPERATUURTRAJECTKIER (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Dekastemperatuurwaarbijbegonnenwordtmethetzettenvan
eenkierinhetscherm.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:BEGINGRENSRV-TRAJECTBUISTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
DeRVonderdegewensteRV,waarondergeenverdereinvloedvan
deRVopdebuistemperatuurplaatsvindt.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:BEGINGRENSRV-TRAJECTRAAMSTAND
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingvocht
OMSCHRIJVING:
DeRVonderdegewensteRV,waarondergeenverdereinvloedvan
deRVopderaamstandplaatsvindt.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT: BEGINGRENS RV-TRAJECT VERWARMINGS-/VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
De RV onder de gewenste RV,waaronder geen verdere invloed van
de RV opde verwarmings-/ventilatietemperatuur plaatsvindt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:BEGIN RAAMTRAJECT C02 (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
De raamopening waarbij de invloed op de C02-concentratie
begint.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:BEGIN STRALINGSTRAJECT BUISBEGRENZINGEN
(NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbijde invloed opde instelling van de
buisbegrenzingen begint.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/W per m2

ATTRIBUUT:BEGIN STRALINGSTRAJECT BUITENTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbij de invloed van de straling op deinstelling voor debuitentemperatuur begint.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/W per m2

ATTRIBUUT:BEGIN STRALINGSTRAJECT C02 (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbij de invloed opde C02-concentratie
begint.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/W per m2

125

B
ATTRIBUUT:BEGIN STRALINGSTRAJECT VERWARMINGS-/VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbijde invloed opde instellingen van de
kastemperatuur begint.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/W per m2

ATTRIBUUT:BEGINTIJD BELICHTING
VAN ENTITEITTYPE: instelling belichtingsinstallatie
OMSCHRIJVING:
Het tijdstip waarop debelichtingsinstallatie wordt aangeschakeld.
CODERINGSVOORSTEL: domein; tijdstip

ATTRIBUUT:BEGINTIJD C02-DOSEREN (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
Het tijdstip waarop begonnenmag wordenmetC02doseren.
CODERINGSVOORSTEL: domein; tijdstip

ATTRIBUUT:BEGINTIJD SCHERM (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Het tijdstipwaarop het schermmag sluiten.
CODERINGSVOORSTEL: domein tijdstip

ATTRIBUUT:BEGINTIJD INTERVAL
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur (alternatief)
OMSCHRIJVING:
Het tijdstip waarop de instelling van het tijdsinterval of
hulptijdsinterval van invloedwordt.
CODERINGSVOORSTEL: domein tijdstip
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ATTRIBUUT: BEGINTIJD VERDUISTERING (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Het tijdstip waarop hetverduisteringsdoek geslotenwordt.
CODERINGSVOORSTEL:domein tijdstip

ATTRIBUUT:BEGIN TRAJECT STRALINGSSOM (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
De stralingssom waarbij eenverlenging van deverduisteringsduur begint.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/J per cm2

ATTRIBUUT:BEGIN VOCHTTRAJECT KIER (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
De RVwaarboven wordt begonnenmethet zetten van een kier in
het scherm.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:BEGINWINDINVLOED BUITENTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Dewindsnelheid waarbij de invloed van dewind opde
instelling voor debuitentemperatuur begint.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1mper sec

ATTRIBUUT:BEGIN WINDTRAJECT RAAMSTAND (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling ramen
OMSCHRIJVING:
Dewindsnelheid waarboven een invloed opde raamstandbegint.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1mper sec
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ATTRIBUUT:BELICHTINGSDUURNORMATIEF
VANENTITEITTYPE:daglengtebehandeling
OMSCHRIJVING:
Detijdsduurperetmaaldievolgensdenormbelichtmoet
worden.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:BEOORDELINGGEREALISEERDKLIMAAT
VANENTITEITTYPE:klimaattoestand
OMSCHRIJVING:
Opmerkingenomtrentdevergelijkingtussenhetsubjectief
waargenomenengemetenkasklimaat,enhetgewenstekasklimaat.
CODERINGSVOORSTEL:eenregelalfanumeriek

ATTRIBUUT:BEREKENDEBODEMVERWARMINGSTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:berekendewaardeklimaatinstelling
OMSCHRIJVING:
Debodemverwarmingstemperatuurdievoorhetgegevenmoment
berekend is.Hierbijwordtuitgegaanvandebodemverwarmingstemperatuurmetdaaropalleopdatogenblikvantoepassingzijndeinvloeden (zoalsstralingsinvloed,RVinvloed
e.d.).
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:BEREKENDC02-NIVO (NP)
VANENTITEITTYPE:berekendewaarde klimaatinstelling
OMSCHRIJVING:
DeC02-concentratie zoalsdievoorhetgegevenmomentberekend
is.HierbijwordtuitgegaanvanhetafhankelijkvandewarmtevraaggeldendeC02-nivometdaaropalleophetogenblikvan
toepassingzijndeinvloeden (zoalsstralings-,raamstand-en
windinvloed e.d.).
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/ppm
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ATTRIBUUT:BEREKENDE VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE:berekende waarde klimaatinstelling
OMSCHRIJVING:
De ventilatietemperatuur, zoals die voor het gegeven moment
berekend is.Hierbijuitgaande van de ventilatietemperatuur
met daarop alle ophet ogenblik van toepassing zijnde invloeden (zoals stralingsinvloed, vochtinvloed e.d.).
CODERINGSVOORSTEL:domein temperatuur

ATTRIBUUT: BEREKENDE VERWARMINGSTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE:berekende waarde klimaatinstelling
OMSCHRIJVING:
De verwarmingstemperatuur die voor hetgegeven moment berekend
is. Hierbijwordt uitgegaan van de verwarmingstemperatuur met
daarop alle opdatogenblikvan toepassing zijnde invloeden
(zoals stralingsinvloed, vochtinvloede.d).
CODERINGSVOORSTEL: domein temperatuur

ATTRIBUUT: BESCHUTTING
(verdere uitwerking bij cluster beheer d.p.m.)
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De invloed van de directe omgeving opde kas ten aanzien van
de gevoeligheid van de k-waarde voor wind.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%
OPMERKING:
Naastliggende objecten (begroeiing enbebouwing) hebben globaal eenbeschuttend effect totop een afstand van 3xde
hoogte vanhetobject.
Voor min ofmeer open objecten neemt debeschutting geleidelijkafvan 100%tot 0%.Voormin ofmeer dichte objecten
wordt verondersteld van debeschutting van 100%tot 50%afneemt over 1/6 deelvan hetbeschuttend effect envan 50%tot
0% over het resterende deel.
Hetbeschuttend effect van de omgeving opde kaswordtberekend naar het gedeelte van deomtrekdathiervan beschutting
ondervind.
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VOORBEELD:
* 100% *
**********
0% *
*0%
*
*
**********
* 100% *

totaaleffect=60%

ATTRIBUUT:BODEMTEMPERATUUR
(overzicht) (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
De gemeten temperatuur vanhet wortelmilieu.
CODERINGSVOORSTEL:domein temperatuur

ATTRIBUUT:BODEMVERWARMINGSTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITITEITTYPE: klimaatinstelling
OMSCHRIJVING:
De temperatuur van hetwortelmilieu die gehandhaafd moet
worden door het verwarmingsnet.
CODERINGSVOORSTEL: domein temperatuur

ATTRIBUUT:BREEDTE CEL
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Debreedte van de cel,gemeten vanwand totwand (danwel van
stootrand tot stootrand).
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,lm

ATTRIBUUT:BREEDTE HOOFDPAD
VANENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
Debreedte vanhet transportpad, gemeten van rand totrandverharding of van tabletrand tot tabletrand.
Wanneer verharding ontbreekt,gemeten vanplant totplant
onder aftrek van de halveplantafstand aanbeide zijden.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O.Olm
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B
ATTRIBUUT: BUISTEMPERATUUR AANVOER/RETOURLEIDING
(overzicht) (NP)
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De gemeten temperatuur van hetwater inhet betreffendever-warmingsnet kort narespektievelijkvoor demengklep.De temperatuur is representatief voor dewatermassa zoals die naar
het systeem alsgeheel isgepompt of vanuit het systeem als
geheel afkomstig is.
CODERINGSVOORSTEL:domein temperatuur

ATTRIBUUT:BUISTEMPERATUUR ENERGIESCHERM DICHT (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Deberekende buistemperatuurwaarboven het energiescherm wordt
dichtgestuurd.
CODERINGSVOORSTEL: domein temperatuur

ATTRIBUUT: BUITENTEMPERATUUR
(overzicht) (NP)
VAN ENTITEITTYPE: weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
De gemeten temperatuur van debuitenlucht die de situatie op
hetmeetpunt weergeeft in een afgelopen vrij korteperiode.
CODERINGSVOORSTEL: domein temperatuur

ATTRIBUUT:BUITENTEMPERATUURINVLOED KIER (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Deverlaging van de schermkier,wanneer het einde van het
buitentemperatuurtraject isbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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B
ATTRIBUUT:BUITENTEMPERATUURINVLOEDP-BAND/VENTILATIETRAJECT
(NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
DevergrotingvandeP-bandvoordeventilatierespektievelijk
devergrotingvanhetventilatietraject,wanneerheteindevan
hetbuitentemperatuurtraject isbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:domeintemperatuur

ATTRIBUUT:BUITENTEMPERATUURINVLOEDRAAMBEGRENZINGEN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Deverlagingvanderaamstandbegrenzingenaandeluw-enwindzijde,wanneerheteindevanhetbuitentemperatuurtrajectis
bereikt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:BUITENTEMPERATUURVENTILATORENAAN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingventilatoren
OMSCHRIJVING:
Debuitentemperatuurwaarbovendeventilatorenwordeningeschakeld.
CODERINGSVOORSTEL:domeintemperatuur
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ATTRIBUUT: CAPACITEIT KETEL
VAN ENTITEITTYPE: verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van een verwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/kW

ATTRIBUUT:CAPACITIET KOELINSTALLATIE,
VERWARMINGSINSTAALTIE
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van de koel- of verwarmingsinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/kW

ATTRIBUUT:CAPACITEIT VENTILATIESYSTEEM
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van de systeemventilator of het
aantal (plafond)ventilatoren,wanneer hetvermogen daarvan
onbekend is.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m3 per uurof stuks

ATTRIBUUT:CO-GEHALTE ROOKGAS
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De gemeten koolmonoxide concentratie inderookgassen van de
verwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:CO-GRENS ROOKGAS
VAN ENTITEITTYPE: instelling alarm
OMSCHRIJVING:
De koolmonoxide concentratie inde rookgassen van deverwarmingsketel,boven welke een alarmmelding moetworden gegeven.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek/ppb
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ATTRIBUUT:C02-NIV0 (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Degemetenkooldioxide-concentratie vandekaslucht.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:C02-NIVONORMATIEF (HOOG/LAAG)
Dewaardevandeklimaatinstelling ....C02-nivoophetaangegevenmoment,waarmeeonderdegegevenomstandighedenvolgens
eigenervaringofervaringvanderdendebesteresultaten
wordenbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:C02-VERLAGINGWIND (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingC02
OMSCHRIJVING:
DeverlagingvanhetC02-nivoperverhogingvandewindsnelheidmet1m/s.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/ppm
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DOMEIN: DATUM
(gelijk aan cluster uitvoering)
CODERINGSVOORSTEL: jjjjmmdd

DOMEIN: DAGAANDUIDING
CODERINGSVOORSTEL: jjjjwwd

ATTRIBUUT:DAGAANDUIDING BEGIN
VAN ENTITEITTYPE: tijdelijke isolatie,tijdelijke aanpassing
verwarming
OMSCHRIJVING:
De dag waarop de tijdelijke aanpassing wordt gerealiseerd.

ATTRIBUUT: DAGAANDUIDING EINDE
VAN ENTITEITTYPE: tijdelijke isolatie, tijdelijke aanpassing
verwarming
OMSCHRIJVING:
Dedag waarop de tijdelijke aanpassing wordt verwijderd of
veranderd.

ATTRIBUUT:DAGAANDUIDING INSTALLATIE
VAN ENTITEITYPE:meethoogte
OMSCHRIJVING:
De dag waarop hetmeetpunt opde aangegeven hoogte wordt
geïnstalleerd.

ATTRIBUUT:DAGAANDUIDING INSTELLING
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
De dag waarop de instelling voor deeerstemaal tot uiting
komt.

ATTRIBUUT:DAGAANDUIDING UITVAL
VAN ENTITEITTYPE: alarmmelding
OMSCHRIJVING:
Dedag waarop het aangegeven bedrijfsproceseen alarmmelding
geeft.
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ATTRIBUUT:DAGAANDUIDING WAARNEMING
VAN ENTITEITTYPE: klimaattoestand
OMSCHRIJVING:
De dag waarop het klimaat op eenbepaalde plaats inde kas
waargenomen is.

ATTRIBUUT: DAKHELLING
VANENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De hoek tussen kasdekenhorizontaal.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/graden
ATTRIBUUT:DEEL IN STAPPEN (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
De schermopeningwaarna het doekverder ineenbeweging opent.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:DODE TIJD
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De tijd totdat eenverandering van de stand/toestand van het
regelorgaan inde klimaatsfactor(en) totuiting komt.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:DODE ZONECO2 (NP)
VANENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
Het concentratiegebied rond het gewenste C02-NIV0 (HOOG,LAAG
ofMINIMUM C02-NIV0) waarbinnen deC02 doseringsinstallatie
nietgeschakeld wordt.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:DODE ZONE HETE LUCHT (NP)
VANENTITEITTYPE: instelling hete lucht kachel/kanon
OMSCHRIJVING:
Het temperatuurgebied rond de verwarmingstemperatuurwaarbinnen de hetelucht-verwarming niet geschakeld wordt.
CODERINGSVOORSTEL: domein temperatuur
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D
ATTRIBUUT: DODE ZONE KOELTEMPERATUUR
VAN ENTITEITTYPE: instelling koeling
OMSCHRIJVING:
Het temperatuurgebied rond de verwarmingstemperatuur(=koeltemperatuur) waarbinnen de koelinstallatie niet geschakeld wordt.
CODERINGSVOORSTEL:domein temperatuur

ATTRIBUUT: DOORBROKEN BEGRENZING
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: alarmmelding
OMSCHRIJVING:
De ingestelde begrenzing die aanleiding gaf tot het uitvallen
van het bedrijfsproces.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- begrenzing buistemperatuur
- begrenzing kastemperatuur
- begrenzing C02-nivo
- enzovoorts

ATTRIBUUT:DREMPEL KETELTEMPERATUUR VERHOGING MINIMUM BUIS
(NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De keteltemperatuur waarboven begonnen wordt met het verhogen
van deminimum buistemperatuur.
CODERINGSVOORSTEL: domein temperatuur
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ATTRIBUUT:EENMALIGEINSTELLING
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingtemperatuur,
klimaatinstellingC02
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetfeitdatdeinstellingeenmaligofelkedag
terugkerend inderegelingtotuitingkomt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:ja/nee

ATTRIBUUT:EERSTEBEHANDELDAG
VANENTITEITTYPE:daglengtebehandeling
OMSCHRIJVING:
Dedagwaaropmetdebehandelingbegonnenwordt,gemetenvanaf
hetstartmomentvandeteelt.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek
ATTRIBUUT:EINDEBUITENTEMPERATUURTRAJECTKIER (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Debuitentemperatuurwaarbijdeinvloedopdeschermkier
maximaalis.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:EINDEBUITENTEMPERATUURTRAJECTRAAMSTAND (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Debuitentemperatuurwaaronderdeinvloedopderaamstand
maximaalis.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:EINDEKASTEMPERATUURTRAJECTKIER (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Dekastemperatuurwaarbijdekierinhetschermmaximaalis.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
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ATTRIBUUT: EINDE RAAMTRAJECTC02 (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
De raamopening waarbij de invloed opde C02-concentratie
maximaal is.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:EINDE STRALINGSTRAJECT BUISBEGRENZINGEN (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbij de invloed opde instellingen van de
buisbegrenzingen maximaalis.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/W per m2

ATTRIBUUT:EINDE STRALINGSTRAJECT BUITENTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbijde invloed van de straling opde
instellingen voor debuitentemperatuur maximaal is.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/W per m2

ATTRIBUUT:EINDE STRALINGSTRAJECT C02 (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbij de invloed opde C02-concentratie
maximaal is.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/W per m2

ATTRIBUUT:EINDE STRALINGSTRAJECT VERWARMINGS-/VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
Het stralingsnivo waarbijde invloed opde instellingen van de
verwarmings- resp.ventilatitemperatuur maximaal is.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/W per m2
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ATTRIBUUT:EINDETRAJECTSTRALINGSSOM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Destralingssomwaarbijdeverlengingvandeverduisteringsduurmaximaalis.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/Jpercm2

ATTRIBUUT:EINDEVOCHTTRAJECTKIER (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
DeRVwaarbovendeinvloedopdeschermkiermaximaalis.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:EINDEWINDINVLOEDBUITENTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Dewindsnelheidwaarbijdeinvloedvandewindopdeinstellingenvoordebuitentemperatuurmaximaalis.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O,1mpersec

ATTRIBUUT:EINDEWINDTRAJECTRAAMSTAND (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Dewindsnelheidwaarbovendeinvloedopderaamstandmaximaal
is.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O,1mpersec

ATTRIBUUT:EINDGRENSRV-TRAJECTBUISTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
DeRVbovendegewensteRV,waarbovengeenverdereinvloedvan
deRVopdebuistemperatuurplaatsvindt.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT:EINDGRENS RV-TRAJECT RAAMSTAND
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling kasSUBTYPE:vocht
OMSCHRIJVING:
RV boven de gewenste RV,waarboven geen verdere invloed van de
RV opde raamstandplaatsvindt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:EINDGRENS RV-TRAJECT VERWARMINGS-/VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
De RVboven de gewenste RV,waarboven geen verdere invlped van
de RV opde verwarmings-/ventilatietemperatuur plaatsvindt.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:EINDTIJD BELICHTING
VAN ENTITEITTYPE: instelling belichtingsinstallatie
Tijdstip waarop debelichtingsinstallatie uitgeschakeld wordt,
CODERINGSVOORSTEL: domein; tijdstip

ATTRIBUUT:EINDTIJD C02-D0SEREN (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling kasSUBTYPE:C02
OMSCHRIJVING:
Tijdstip waarop het C02 doseren wordtbeëindigd.
CODERINGSVOORSTEL: domein; tijdstip

ATTRIBUUT:EINDTIJD HULPTIJDSINTERVAL
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling kas SUBTYPE: temperatuur
(alternatief)
OMSCHRIJVING:
Tijdstip waarop de invloed vanhethulptraject wordt beëindigd.
CODERINGSVOORSTEL: domein; tijdstip
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ATTRIBUUT;EINDTIJDSCHERM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingregelorgaanSUBTYPE:schermen
OMSCHRIJIVING:
Tijdstipwaarophetscherminiedergevalweergeopendwordt.
CODERINGSVOORSTEL:zietijdstip

ATTRIBUUT:ETHYLEEN-GEHALTEROOKGAS
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Degemetenethyleenconcentratieinderookgassenvande
verwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/ppb

ATTRIBUUT:ETHYLEEN-GRENSCEL
VANENTITEITTYPE:instellingalarm
Debovengrensvanhetethyleen-nivowaarboveneenalarmmelding
wordtgegeven.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/ppb
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ATTRIBUUT: GEÏNSTALLEERDVERMOGEN PER M2
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetgeïnstalleerde vermogen van hetregelorgaan perm2 netto
kasoppervlak (c.q.vloeroppervlak) van de afdeling (c.q,cel)
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1Watt per m2

ATTRIBUUT:GEÏNSTALLEERD VERMOGEN TOTAAL
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerde vermogen van hetbetreffende regelorgaan.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1W

ATTRIBUUT:GEMIDDELD
VAN ENTITEITTYPE: klimaatrealisatie, weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Een gemiddelde van gemetenmomentane waardendat representatief isvoor de aangegevenperiode.
CODERINGSVOORSTEL: gelijk aanhet gegeven dat relevant is

ATTRIBUUT:GEMIDDELD
DAG
VAN ENTITEITTYPE: klimaatrealisatie, weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Een gemiddelde van gemetenmomentane waarden datrepresentatief isvoor de aangegeven dagperiode.
CODERINGSVOORSTEL: zie gemiddeld

ATTRIBUUT:GEMIDDELD
NACHT
VAN ENTITEITTYPE: klimaatrealisatie, weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Een gemiddelde van gemetenmomentane waarden datrepresentatief isvoor de aangegeven nachtperiode.
CODERINGSVOORSTEL: zie gemiddeld
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ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM
(gelijkaanclusteroperationelenormen)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingnormatief
OMSCHRIJVING:
Eenfysiologischeontwikkelingsfasevaneengewas.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- juistgetopt
-knopvormingsstadium
-uitgelopen
-enzovoorts

ATTRIBUUT:GEWASTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Degemetentemperatuurvandebovenstelaagvanhetgewas.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:GEWASVERWARMINGSTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvanhetgewasdiedoordeverwarmingsinstallatiegehandhaafdmoetworden.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:GEWENSTEBUISTEMPERATUURBODEM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Dewatertemperatuurdieophetaangegevenmomentgehandhaafd
moetwordeninhetbodemverwarmingsnet.(ditishetverwarmingsnetdatbestemdisvoordeverwarmingvanhetwortelmilieu)
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
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G
ATTRIBUUT:GEWENSTE CIRCULATORSTAND
VAN ENTITEITTYPE: instelling cel
OMSCHRIJVING:
De geschakelde stand van deventilatoren voor interne ventila~
tie indecel.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT:GEWENSTE RV (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling vocht
OMSCHRIJVING:
De gewenste relatieve luchtvochtigheid.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:GEWENSTE RV NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling normatief
OMSCHRIJVING:
Dewaarde van de klimaatinstelling gewenste RVwaarmee onder
de gegeven omstandigheden volgens eigen ervaring of ervaring
van derden debeste resultaten wordenbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:GEWENSTE VENTILATORSTAND
VAN ENTITEITTYPE: instelling cel
OMSCHRIJVING:
De stand van deventilator diemet dehand geschakeld wordt.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT: GOOTHOOGTE
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
Dehoogte waarop de gootgeïnstalleerd isgemeten vanaf het
grondoppervlak totaan degoot.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O.Olm
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H
ATTRIBUUT:HOOGC02-NIVO (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingC02
OMSCHRIJVING:
DeC02concentratiediedoordedoseerinstallatiegehandhaafd
moetwordenindienerwarmtevraag is.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:HOOGTECEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Dehoogtevandecel,gemetenvanvloertotplafond.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O,lm

ATTRIBUUT:HOOGTEMEETPUNTT.O.V.HETGROEIPUNT
VANENTITEITTYPE:meetpunt
OMSCHRIJVING:
Dehoogtewaarophetmeetpuntgeïnstalleerd is,gemetenvanafhet
groeipuntvanhetgewastotdeonderkantvanhetmeetpunt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/cm

ATTRIBUUT:HOOGTEMEETPUNTT.O.V.DEGROND
VANENTITEITTYPE:meetpunt
OMSCHRIJVING:
Dehoogtewaarophetmeetpuntgeïnstalleerd is,gemetenvanaf
hetgrondoppervlaktotaandeonderkantvanhetmeetpunt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/cm
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ATTRIBUUT;IJKWAARDE
VANENTITEITTYPE:meetpunt,cel
OMSCHRIJVING:
Dewaardemetbehulpwaarvaneenmeetinstrumentgeijktwordt.
CODERINGSVOORSTEL:afhankelijkmeetinstrument

ATTRIBUUT:INHOUDNETTOBENUTBAARCEL
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgedeeltevandecelinhoud,teberekenenalslengte*breedte*
hoogte,datmaximaalmagwordenvolgezet,waarbijdevrijblijvenderuimtedientvoorwerkpadenenvoorluchtbeweging.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:INHOUDWARMTEBUFFER
VANENTITEITTYPE:verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De (water)inhoudvandewarmtebufferwaarinovertolligewarmte
tijdelijkkanwordenopgeslagen.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/O.Im3

ATTRIBUUT:ISOLATIEMATERIAAL
VANENTITEITTYPE:tijdelijkeisolatie
OMSCHRIJVING:
Hetmateriaal,datgeïnstalleerd isomhetwarmteverlieste
beperken.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-noppenfolie
-PE-folie
-enzovoorts
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ATTRIBUUT:KAPBREEDTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deafstandvangoottotgootgemetenvanhartgoottothart
goot.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/O.Olm

ATTRIBUUT:KASTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Degemetentemperatuurvandekaslucht.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:KASTEMPERATUURINVLOED KIER (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Dekiergroottedieontstaatwanneerheteindevanhetkastemperatuurtrajectisbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:KASTEMPERATUURVERDUISTERINGSSCHERMDICHT (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Dekastemperatuurwaaronderhetverduisteringsschermwordt
dichtgestuurd.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:KASTYPE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderdekasindehandelbekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-venlotralie
-breedkap6.40m
-Bom-kas8.00m
-enzovoorts
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K
ATTRIBUUT:KETELTEMPERATUURVERHOGINGMINIMUM BUISTEMPERATUUR
(NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De verhoging van deminimum buistemperatuur per verhoging van
de keteltemperatuur met 1graadcelcius.
CODERINGSVOORSTEL:domein; temperatuur

ATTRIBUUT: KETELTEMPERATUUR
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De gemeten temperatuur vanhetwater inde ketelof inhet
hoofdcircuitomde ketel.
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur

ATTRIBUUT: KLEPKARAKTERISTIEK
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De klepopening bijdeverschillende kiepstanden.
CODERINGSVOORSTEL: 20maal 2posities/numeriek/%
OPMERKING:
De regelkarakteristiek geefthetverband aan tussen de gemeten
waarde ende kiepstand, deze isteveranderenmet eenP-band
instelling.

ATTRIBUUT:KLIMAATFAKTOR
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling kas
OMSCHRIJVING:
Een bepaald aspektvan het in te stellen kasklimaat.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN: C02, temperatuur,vocht

ATTRIBUUT:K-WAARDE
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De gemiddelde waarde van dewarmtedoorgangscoëffiçientvande
kas. (kasdek+gevel)
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O.1 W/m2.K
149

ATTRIBUUT:LAAGC02-NIV0 (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingC02
OMSCHRIJVING:
DeC02concentratiediedoordedoseerinstallatiegehandhaafd
moetwordenindienergeenwarmtevraagis.BijcentraalC02doserenmetdeketelstarthetdoserendoordeketelopde
lagevlamaantesturen.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:LAATSTEBEHANDELDAG
VANENTITEITTYPE:daglengtebehandeling
OMSCHRIJVING:
Dedagwaaropdebehandelinggestoptwordt,gemetenvanafde
startdatumvandeteelt.
CODERINGSVOORSTEL:domein;datum

ATTRIBUUT:LENGTECEL
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Delengtevandecel,gemetenvanwandtotwand (danwelvan
stootrandtotstootrand).
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/O,lm

ATTRIBUUT:LICHTSOM
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Desomvanhetgemetenlichtovereenbepaaldeperiode.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/luxperuur

ATTRIBUUT:LICHTDOORLATENDHEID SCHERMOPEN
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagebuitenlichtdathetteeltoppervlak
bereikt,gemetenofberekendonderomstandighedenmetalleen
diffuuslichtengeopend(e)scherm(en). (geenzichtbareschaduwbeelden)
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
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L
OPMERKING:
Metditgegevenwordtdelichtreduktiedoordekastezamenmet
dedaarinaangebrachte installatiesweergegeven.Hetgegeven
isdusookrelevantvoorafdelingenzonderscherm(en).
ATTRIBUUT:LICHTDOORLATENDHEID SCHERMDICHT
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagebuitenlichtdathetteeltoppervlak
bereikt,gemetenofberekendonderomstandighedenmetalleen
diffuuslichtbijgeslotentoestandvanhetscherm,(geen
zichtbare schaduwbeelden)
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:LICHTNIVEAUOPGEWASHOOGTE
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetlichtniveauzoalsditgemetenisopeenhoogteindekas
waaropzichgewoonlijkdebovenstebladlaagvanhetgewasbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/mWperm2
CONDITIES:
Lichtniveau *100<0,25 *geïnstalleerdvermogen.

ATTRIBUUT:LOOPTIJDBEDIENINGSMOTOR
VANENTITEITTYPE:regelorgaan,verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
ATTRIBUUT:LUWZIJDE
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Dezijdevandekasofhetkasdektegenovergesteld aande
windrichting.
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M
ATTRIBUUT:MAXIMALEFLOW
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:instellingalarm
OMSCHRIJVING:
Debovengrensvandewaterstroom,waarbovendeautomaatzijn
werkmoetstakeneneenalarmmeldingdienttegeven.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/literpermin

ATTRIBUUT:MAXIMUM
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie,weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Dehoogstewaardebinneneenreeksvanmetingen,betrekking
hebbendeopeenbepaaldtijdsinterval,zoalsdieineenverloopkunnenwordenopgenomen.
CODERINGSVOORSTEL:gelijkaanhetoverzichtgegevendat
relevantis
OPMERKING:
Naastdemaximumwaardevoorhetgeheletijdsintervalwordt
somseenmaximumwaardeperuurgewenst.

ATTRIBUUT:MAXIMUMBUISTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Dewatertemperatuur inhetbetreffendeverwarmingsnetdieop
hetaangegevenmomentnietoverschredenmagworden.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:MAXIMUMC02-NIV0 (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingheteluchtkachel/kanon
OMSCHRIJVING:
OverschrijdtdeC02-concentratiedehieringesteldewaardedan
wordtmetC02doserengestopt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/ppm
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M
ATTRIBUUT;MAXIMUMRAAMSTAND (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Deraamopeningdieophetaangegevenmomentnietoverschreden
magworden. (Onderinvloedvanbepaaldeomstandighedenkan
dezewelverlaagdworden).
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:MAXIMUMRAAMSTANDHETELUCHT (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Deraamopeningdienietoverschredenmagwordenwanneerde
heteluchtverwarmingaanstaat
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:MAXIMUMRAAMSTANDREGEN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
DeraamopeningdietijdensregennietoverschredenmagwordenT
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:MAXIMUMRAAMSTANDSCHERM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Deraamopeningdienietoverschredenmagwordenwanneerhet
schermgeslotenis.(Onderinvloedvanbepaaldeomstandighedenkandezeechterwelverlaagd worden).
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:MAXIMUMTEMPERATUURREALISEERBAAR
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Demaximaalrealiseerbaretemperatuurineencelbereikbaar
metdeaanwezigeverwarmingsinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
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ATTRIBUUT:MAXIMUMTIJDPOMPUIT
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Demaximaletijddateen (groeps-)pompuitgeschakeldmag
blijven.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:MAXIMUMVERHOGINGMINIMUMBUISTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Demaximaleverhogingvandeminimumbuistemperatuur. (Alsde
brandervoorC02doseringstaatingeschakeld).
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:MAXIMUMWAARDE
VANENTITEITTYPE:instellingalarm
OMSCHRIJVING:
Debovengrensvaneengemetenwaardewaarboveneenalarmmeldinggegevenwordt.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:MAXIMUMWAARDEKORTE/LANGETERMIJN
VANENTITEITTYPE:instellingalarm
OMSCHRIJVING:
Debovengrensvaneengemetenofberekendewaarde,diegedurendekorte/langetijdoverschredenblijft,waarboveneen
alarmmeldingwordtgegeven.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT:MENGVERHOUDINGBUITENLUCHT
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatiecel
OMSCHRIJVING:
Hetaandeelbuitenluchtindeluchtstroomdiedecelwordt
ingeblazendoorhetventilatiesysteem.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT:MINIMALE FLOW
VAN ENTITEITTYPE: instelling alarm
OMSCHRIJVING:
De ondergrens van dewaterstroom, waar beneden de automaat
zijnwerkmoet staken en een alarmmelding dient tegeven.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/liters per minuut

ATTRIBUUT:MINIMUM
VAN ENTITEITTYPE: klimaatrealisatie, weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
De laagste waarde binnen een reeks vanmetingen zoals die in
een verloop kunnenworden opgenomen.
CODERINGSVOORSTEL: gelijk aanhetmomentane gegeven dat
relevant is
OPMERKING: zie attribuut maximum.

ATTRIBUUT:MINIMUM AAN/UIT TIJD PER AKTIE
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Deminimale tijd datdebrander aan/uit geschakeld blijft.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:MINIMUM BUISTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Dewatertemperatuur inhetbetreffende verwarmingsnet die op
het aangegeven momentminimaal gehandhaafd wordt. (Door
bepaalde invloeden, zoals straling, kandezewaarde echter wel
verlaagd worden.)
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur
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M
ATTRIBUUT;MINIMUM C02-NIV0 (NP)
VAN ENTITEITTYPE:klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
DeC02 concentratie diedoor de doseerinstallatie gehandhaafd
moetworden indien er geenwarmtevraag isende raamstand
en/ofwindsnelheid eenbepaalde grenswaarde isgepasseerd. (De
ketelbrandt opde lagevlam aangestuurd of erwordt gedoseerd
met kanonnen resp.zuivereC02).
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM KETELTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE: verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De ketelwatertemperatuur indebetreffende verwarmingsketel
dieminimaal/maximaalgehandhaafd moetworden.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/oC

ATTRIBUUT:MINIMUM KIER (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
De schermopening die tijdens deaangegeven periode minimaal
aanwezig is.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1%

ATTRIBUUT:MINIMUM TEMPERATUUR REALISEERBAAR
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Deminimaal realiseerbare temperatuur ineen celmet behulp
van de aanwezige koelinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur

ATTRIBUUT:MINIMUM TIJD BELICHTING AAN/UIT
VAN ENTITEITTYPE: instelling belichtingsinstallatie
OMSCHRIJVING:
Deminimale tijd datdebelichtingsinstallatie in/uit
geschakeld blijft.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uumm
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ATTRIBUUT:MINIMUM TIJD POMP AAN/UIT
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
De tijd die een (groeps-)pompminimaal aan-/uit- geschakeld
blijft.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/mm

ATTRIBUUT:MINIMUM TIJD VENTILATOREN AAN (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling ventilatoren
OMSCHRIJVING:
De tijd datdeventilatorenminimaal ingeschakeld blijven.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:MINIMUM TIJD VENTILATOREN UIT (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling ventilatoren
OMSCHRIJVING:
De tijd datdeventilatoren minimaal uitgeschakeld blijven.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:MINIMUM WAARDE
VAN ENTITEITTYPE: instelling alarm
OMSCHRIJVING:
Deondergrens van een gemetenwaarde waaronder een alarmmelding gegevenwordt.

ATTRIBUUT:MINIMUM WAARDE KORTE/LANGE TERMIJN
VAN ENTITEITTYPE: instelling alarm
OMSCHRIJVING:
Debovengrens van een gemeten ofberekende waarde,diegedurende korte/langere tijdoverschreden blijft,waarboven een
alarmmelding wordt gegeven.

ATTRIBUUT:MOMENTANE
VAN ENTITEITTYPE: klimaatrealisatie (cel), weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
De laatste waarde van eenmeting zoals die ineen verloop kan
worden opgenomen.
CODERINGSVOORSTEL: gelijk aanhet ov<i,,Lchtgeqeven dat relevant is,
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DOMEIN:NAAM
(gelijkaanclusteruitvoering)
CODERINGSVOORSTEL:1regel/alfanumeriek

ATTRIBUUT:NAAMARMATUUR
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Denaamvanhetarmatuur (voorassimilatiebelichting)zoals
dieinhethandelsverkeerbekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-SGR-200
-MRG/SGR102
-enzovoorts

ATTRIBUUT:NAAMBEDRIJF
VANENTITETTYPE:bedrijf
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderhetbedrijfofficieelbekendbestaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-HandelskwekerijJansen&Co
-PotplantendeVries&Zn
-enzovoorts
ATTRIBUUT:NAAMCULTIVAR/RAS
(gelijkaanclusteroperationelenormen)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingnormatief
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneenbinneneensoortonderscheidentypeplant
waaronderdezeindetuinbouwbekendstaat.
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ATTRIBUUT:NAAM ENERGIESCHERMDOEK
VAN ENTITEITTYPE: afdeling
OMSCHRIJVING:
De naam van het energieschermdoek, zoals die inhethandelsverkeer bekend staat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:

enzovoorts

ATTRIBUUT:NAAM MEETINSTRUMENT
VAN ENTITEITTYPE:meetpunt
OMSCHRIJVING:
De naam van eenmeetinstrument,waaronder deze inhethandelsverkeer bekend is.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- psychrometer
- KIP-solarimeter
- cupanemometer (windsnelheidsmeter)
- enzovoorts

ATTRIBUUT:NAAM PROCESAUTOMAAT
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: instelling alarm
OMSCHRIJVING:
De naam voor eenprocesregelaar zoals deze inde glastuinbouw
wordt aangeduid.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- substraatvoedingsautomaat
- klimaatcomputer
- enzovoorts

159

N
ATTRIBUUT:NAAM REGELORGAAN
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Een unieke naambinnen hetbedrijf voor een installatie,
waarmee de klimaatfactoren beïnvloed worden.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- buisverwarming ondernetbuis-rail
- hete lucht kachels Priva
- energiescherm
- enzovoorts

ATTRIBUUT:NAAM VERDUISTERINGSDOEK
(gelijkaan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: afdeling
OMSCHRIJVING:
De naam van hetverduisteringsdoek zoals die inhethandelsverkeer bekend staat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- LS-12
- PhormiumEV-1 Super
- enzovoorts

ATTRIBUUT:NAAM VERWARMINGSNET
VAN ENTITEITTYPE: tijdelijke aanpassing verwarming
OMSCHRIJVING:
Een unieke naambinnen hetbedrijf voor eenbuizennet dat door
middelvanverwarmd water de kaslucht,verwarmd.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- bovennet alcoabeweegbaar 4pijpenper kap
- buis-rail ondernet diameter 51mm
- tabletverwarming 2pijpenper tablet diameter 51mm
- enzovoorts
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N
ATTRIBUUT:NAAM ZONWERINGSDOEK
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: afdeling
OMSCHRIJVING:
De naam van het zonweringsdoek zoalsdie inhet handelsverkeer
bekend staat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- LS-15
- Phormium E.AL55
- enzovoorts

ATTRIBUUT:NALOOP WINDZIJDE MET LUWZIJDE
VAN ENTITEITTYPE: instelling ramen
OMSCHRIJVING:
Hetpercentage raamopening aan de luwzijde waarna de ramen aan
dewindzijde met de luwzijde meelopen
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT: NASPOELTIJD
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De tijd dat deventilator van debrander aanblijft,nadat de
gastoevoer beëindigd is. (brander uit)
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT: NEERSLAGINDICATIE
VAN ENTITEITTYPE: weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Deconstatering ofer sprake isvan neerslag.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1%
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ATTRIBUUT:NOKRICHTING
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deoriëntatievandenokvaneenkaptenopzichtevande
noordrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/graden
OPMERKING:
Opnemenvan1totenmet360gradengemetenvanNover0,Z
naarWest.

ATTRIBUUT:NUMMERAFDELING
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenafdeling.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/nr.kas,volgnr.

ATTRIBUUT:NUMMERCEL
VANENTITEITTYPE:meetpunt,regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreencel.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek

ATTRIBUUT:NUMMERINSCHAKELBAREKETEL
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Hetnummervandeverwarmingsketel,dieviatemperatuurverschilketelwordtingeschakeld.
CODERINGSVOORSTEL:1positie/numeriek

ATTRIBUUT:NUMMERKAS
VANENTITEITYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenkas.
CODERINGSVOORSTEL:1posities/numeriek
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ATTRIBUUT: NUMMER MEETPUNT
VAN ENTITEITTYPE:meetpunt
OMSCHRIJVING:
Een voor hetbedrijf unieke codering van eenmeetpunt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek

ATTRIBUUT:NUMMER TEELTPLAATS
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:meetpunt,tijdelijke aanpassing verwarming
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering van een plaats,kapof
goot.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek

ATTRIBUUT:NUMMER VERWARMINGSKETEL
VAN ENTITEITTYPE: verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering van een verwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek
NG:
Een voor het bedrijf unieke codering van eenverwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL: 1 positie/numeriek
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o
ATTRIBUUT;02/CO2-GEHALTEROOKGAS
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Degemetenzuurstof/kooldioxideconcentratieinderookgassen
vandeverwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:02-GRENSCEL
VANENTITEITTYPE:instellingalarm
OMSCHRIJVING:
Deondergrensvanhet02-nivo,waarondereenalarmmelding
wordtgegeven.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:OMLOOPTIJDSYSTEEM
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Detijdbinneneensysteemdatrecirculerendesubstantieser
overdoenomeenmaalrondtegaan.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:ONTWIKKELINGSSTADIUM
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling celnormatief
OMSCHRIJVING:
Hetontwikkelingsstadiumvaneenbol(-bloem).
ATTRIBUUT:ONTWIKKELINGSSTADIUM BLOEIINDUCTIE
VANENTITEITTYPE:teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Hetgewasstadiumwaarbijmethetinducerenvandebloemaanleg
wordtbegonnen.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-15bladeren
-stengellengte65cm
-enzovoorts
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Ü
ATTRIBUUT: OPBOUW INTERVAL (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur (alternatief)
OMSCHRIJVING:
De tijd na de begintijd van het interval, waarin de instelling
op do nieuwe waarde gebracht wordt.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/mm

ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. HET GEWAS
(gelijk aan cluster operationele normen)
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Een omschrijving van de waargenomen toestand van het gewas.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- guttatie
- condens op vruchten
- slap gaan van het gewas
- enzovoorts

ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. CEL-/KASKLIMAAT
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling cel,-vocht,-temperatuur,•
CO2
OMSCHRIJVING:
Een omschrijving van het waargenomen cel-,kasklimaat met opmerkingen ten opzichte van de klimaatinstellingen.

ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. KASKLIMAAT
VAN ENTITEITTYPE: klimaattoestand
OMSCHRIJVING:
Een omschrijving van het waargenomen kasklimaat ten behoeve
van de beoordeling ervan.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- luchtstroming kas
- condens op kasdek
- horizontale of verticale temperatuurverdeling in de kas
- enzovoorts
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ATTRIBUUT;OPPERVLAKTEBRUTOKAS
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemeten
wordenvanglastotglas (bijafwezigheidvaneenglaswand:
gemetentotaandegrensmetdenevenliggendeafdeling)CODERINGSVOORSTEL:5posities/numeriek/m2

ATTRIBUUT:OPPERVLAKTENETTOBENUTBAARCEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgedeeltevandeceloppervlakte,datmaximaalmagworden
volgezet,waarbijdevrijblijvenderuimtedientvoorwerkpaden. (luchtbeweging)
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTENETTOKAS
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemeten
wordenvanbinnenkantfunderingtotbinnenkantfundering (bij
afwezigheidvaneenfunderingsrand:gemetentotaandegrens
metdenevenliggendeafdeling),minusdedaarinaanwezigeopp.
hoofdpadenen/ofgevelpaden (verhard).Debreedtevanhet
hoofdpaden/ofgevelpastemetentotaanderandvandeverharding,delengtetotaandeomgrenzingvandeafdeling.
CODERINGSVOORSTEL:5posities/numeriek/m2

ATTRIBUUT:ORIËNTATIELUCHTRAMEN
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Deliggingtenopzichtevandenoordpijlvaneengroep
luchtrameninhetkasdekofindegevel.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/graden
CONDITIES:Deoriëntatievandeluchtrameninhetdekmogen
slechts90oof270oafwijkenvandenokrichting.
Voorgevelramenisdaarnaastookeenafwijkingvan0en180o
toegestaan.
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ATTRIBUUT:OVERSCHAKELTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Zodrahetaangegevennetdehieringesteldetemperatuur
bereiktzalhetanderenetingeschakeldworden.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:OVERSCHAKELTEMPERATUURKETEL
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Zodradeaangegevenketeldehieringesteldeketelwatertempe
ratuurbereiktzaldeandereketelingeschakeldworden.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
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ATTRIBUUT:PERIODENUMMER
(gelijkaanclusteroperationelenormen)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingnormatief
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandebetreffendeperiode (=4weken)waarinde
datumvaltofdedatummoetvallen.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/nr01-13

ATTRIBUUT:PLAATS
VANENTITEITTYPE:tijdelijkeisolatie
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvandeplaatswaardetijdelijkevoorziening
zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-buitenkantnoordgevel
-binnenkantzuidgevel
-2.20mhoogtekas
-enzovoorts

ATTRIBUUT:POOTHOOGTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Delengtevandekaspoot,gemetenvanafdebetonvoettotaan
degoot.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O.Olm
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ATTRIBUUT: RAAMGRENSC02 (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
De raamopening waarboven met C02doseren wordt gestopt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT: RAAMGRENS MINIMUM C02 (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
Deraamopening waarboven hetminimum C02-nivo nagestreefd
wordt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT: RAAMGRENSVERLAGING WIND (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling ramen
OMSCHRIJVING:
Tijdens C02 doseren isditde verlaging van de raamgrensper
verhoging van dewindsnelheid met 1m/s.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:RAAMINVLOED C02-NIV0 (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
Deverlaging van hetC02-nivo wanneer het einde van het raamtraject isbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT: RAAMSTAND LUWZIJDE (NP)
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie ramen
OMSCHRIJVING:
De gemeten,of aandehand vande looptijd motor berekende
raamopening aan de luwzijde.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1%
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ATTRIBUUT;RAAMSTANDWINDZIJDE (NP)
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieramen
OMSCHRIJVING:
Degemeten,ofaandehandvandelooptijdmotorberekende
raamopeningaandewindzijde.
CODERINGSVOORTEL:4posities/numeriek/0,1%

ATTRIBUUT:RAAMSTANDSTORM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Deraamopeningdietijdensstormaangehoudenmoetworden.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:RAAMSTANDSTORMSCHERM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Deraamopeningdietijdensstormaangehoudenmoetworden
wanneerhetschermgeslotenis.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:RAAMSTANDVENTILATORENUIT (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingventilatoren
OMSCHRIJVING:
Deraamopeningwaarbovendeventilatorenwordenuitgeschakeld.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:RV (RVCEL) (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie,weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Degemetenvochtigheidvandekasluchtofbuitenlucht,weergegeveninprocentenvandemaximalehoeveelheidvochtdiede
luchtbijdietemperatuurkanbevatten.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
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R
ATTRIBUUT: RV INVLOED MINIMUM BUISTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
De aanpassing van deminimumbuistemperatuurper procentwaarmee de RV afwijkt van degewenste RV.
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur

ATTRIBUUT:RV INVLOED MINIMUM RAAMSTAND (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling ramen
OMSCHRIJVING:
Devergroting (bijeen tehoge RV) ofverkleining (bijeen te
lageRV)van deminimum raamstand,perprocentwaarmee deRV
afwijkt van de gewenste RV.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT: RV INVLOED RAAMSTAND (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling ramen
OMSCHRIJVING:
Devergroting (bijeen tehoge RV)ofverkleining (bijeente
lage RV) van de raamopening,perprocentwaarmee de RV afwijkt
van de gewenste RV.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT: RV INVLOED VERWARMINGS-/VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
Deaanpassing van deverwarmings-/ventilatietemperatuur per
procent waarmee de RV afwijkt van de gewenste RV.
Een te lage RV geeft een daling van de verwarmings-,ventilatietemperatuur en een tehoge RV een stijging.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1 oC

ATTRIBUUT:RVTRAJECT BUISTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Het RV traject rond de gewenste RVwaarbinnen een invloed op
debuistemperatuur wordt uitgeoefend.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT:RV-TRAJECTRAAMSTAND
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingvocht
OMSCHRIJVING:
RVtrajectronddegewensteRVwaarbinneneeninvloedopde
raamstandwordtuitgeoefend.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:RVTRAJECTVERWARMINGS-/VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
HetRVtrajectronddegewensteRVwaarbinneneeninvloedop
deverwarmings-/ventilatietemperatuur wordtuitgeoefend.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:RVVENTILATORENAAN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingventilatoren
OMSCHRIJVING:
DeRVwaarbovendeventilatorenwordeningeschakeld.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT;SCHERMVENTILATORENAAN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingventilatoren
OMSCHRIJVING:
Hierwordtaangegevenofdeventilatorenmoetendraaienals
hetschermgeslotenis.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-aan
-uit

ATTRIBUUT:SOORTNAAM
(gelijkaanclusteroperationelenormen)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingnormatief
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderdeplantensoortindeliteratuurbeschreven
CODERINGSVOORSTEL:domein;naam

DOMEIN:STAND
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/O,1%
OPMERKING:
Inhetgevaldatwemetnietmodulerenderegelorganentemaken
hebben,zoalsdeaan/uitregeling,wordtaan/uitvertaaldnaar
100/0%.Indienertussenstandenzijnmoethiereenpercentage
aantoegekendworden.Bijvoorbeeld:hoog,laag,uitals
100/50/0%

ATTRIBUUT:STANDBELICHTING
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Degeschakeldestandvanbelichtingsinstallatie.
ATTRIBUUT:STANDBRANDER
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Destandvandebranderindeaangegevenverwarmingsketel.

173

ATTRIBUUT:STANDBRANDERHETELUCHT
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Destandvandebranderinhetbetreffenderegelorgaan,mits
dezefunctioneert.Bijdefectwijzigtdestandautomatischin
0.

ATTRIBUUT:STANDC02-D0SEERKLEP
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
DegemetenofgeschakeldestandvandeC02-doseerklep.

ATTRIBUUT:STANDC02-KANON
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
DegeschakeldestandvandeC02-kanon.

ATTRIBUUT:STANDDAKSPROEIER
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Degeschakeldestandvandedaksproei-installatie.

ATTRIBUUT:STANDENERGIESCHERM
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetgemetenofaandehandvandelooptijdvandemotorberekendepercentagedathetenergieschermgeslotenis.

ATTRIBUUT:STANDKOELINSTALLATIE
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Degemetenofgeschakeldestandvandekoelinstallatie.
ATTRIBUUT:STANDMENGKLEP
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Degemetenstandvandemengklepdiebehoortbijhetverwarmingsnet.
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ATTRIBUUT: STANDMENGKLEP TRANSPORTLEIDING
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De gemeten stand van demengklep diebehoortbijde tranportleiding.

ATTRIBUUT: STAND POMP
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De geschakelde stand voor de circulatiepomp,diebehoort bij
hetverwarmingsnet,mits deze functioneert.

ATTRIBUUT: STAND TRANSPORTLEIDINGSPOMP
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De geschakelde stand voor de circulatiepomp diebehoortbijde
transportleiding,mits deze functioneert.

ATTRIBUUT: STAND VENTILATOREN
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie cel,bedrijfsindicatie
regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De geschakelde stand van de ventilatoren inhetbetreffende
regelorgaan,mits deventilatoren functioneren.

ATTRIBUUT: STAND VENTILATOR HETE LUCHT
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De geschakelde stand van deventilator inhet betreffende
regelorgaan,mits deze functioneert.

ATTRIBUUT: STANDVERDUISTERINGSSCHERM
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het gemeten of aan dehand van de looptijd van demotor
berekende percentage dathetverduisteringsscherm geslotenis.
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s
ATTRIBUUT:STANDZONNESCHERM
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetgemetenofaandehandvandelooptijdvandemotor
berekendepercentagedathetzonneschermgeslotenis.
ATTRIBUUT:STORMGRENS (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Dewindsnelheidwaarbovenderaamstandstormvantoepassing
is.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O,1mpersec

ATTRIBUUT:STORMGRENSSCHERM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Dewindsnelheidwaarbovenderaamstandstormschermvan
toepassingis.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O,1mpersec
ATTRIBUUT:STRALING (NP)
VANENTITEITTYPE:weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Degemetenstralingbinnenhetgolflengtegebiedvan300tot
3000nm.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/0.1W/m2
ATTRIBUUT:STRALINGSDOORLATENDHEID SCHERMOPEN
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagestralingsenergiedathetteeltoppervlakbereikt,gemetenofberekendonderomstandighedenmet
alleendiffuuslichtengeopend(e)scherm(en). (Geenzichtbare
schaduwbeelden)
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
OPMERKING:
Metditgegevenwordtdelichtreduktiedoordekastesamenmet
dedaarinaangebrachteinstallatiesweergegeven.Hetgegeven
isdusookrelevantvoorafdelingenzonderscherm(en).
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ATTRIBUUT: TOTAAL DAKSPROEIER AAN
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De tijd dat de daksproeiers binnen de aangegeven periode in
bedrijf zijngeweest.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:TOTAAL GEDOSEERD C02
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid C02,diebinnen de aangegeven periode gedoseerd
is.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/l

ATTRIBUUT:TOTAAL GEDOSEERD ETHYLEEN
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid ethyleen,die binnen de aangegeven periode
gedoseerd is.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek/O.01 1

ATTRIBUUT:TOTAAL
SCHERM DICHT
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De tijd dat het scherm binnen de aangegeven periode voormeer
dan 50 %gesloten isgeweest.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:TOTAAL VENTILATOREN AAN
VAN ENTITEITTYPE:bedrijfsindicatie regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De draaitijd van deventilatoren binnen de aangegeven periode.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/uumm
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ATTRIBUUT:TOTAALVENTILATORHETELUCHTAAN
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Dedraaitijdvandeventilatorinhetbetreffenderegelorgaan
binnendeaangegevenperiode.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uumti

ATTRIBUUT:TOTALENEERSLAG
VANENTITEITTYPE:weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Detotaletijddatbinnendeaangegevenperiodeneerslagviel.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:TUSSENTIJDSTAPPEN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Detijdtussendestappenbijhetopensturenvanhetscherm.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:TYPEALARMMELDING
VANENTITEITTYPE:instellingalarm
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoordereactieophetoverschrijdenvaninde
instellingalarmaangegevengrenzen.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-printen
-printen+signaal
-printen+actie
-printen+signaal+actie
-enzovoorts
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ATTRIBUUT:TYPE GEVEL
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De aanduiding van dematerialen waaruit de gevels bestaan.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- enkelglas 50cm + noppenfolie
- dubbelglas 100cm
- stegdoppel 100cm
- enzovoorts

•

ATTRIBUUT:TYPE GRENSOVERSCHRIJDING
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: alarmmelding
OMSCHRIJVING:
De naam van de ingestelde begrenzing die de storing heeft
veroorzaakt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- buistemperatuur
- kastemperatuur
- C02-nivo
- enzovoorts

ATTRIBUUT:TYPE HOOFDPAD
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De naam voor hetmateriaal waarmee dehoofdpad bedektis.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- beton
- tegels
- onverhard
- enzovoorts
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ATTRIBUUT;TYPEKASDEK
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoorhettransparantemateriaalwaarmeedekas
gedektis.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-enkelglas100cm
-dubbelglaslOOcm
-stegdoppel120cm
-enzovoorts

ATTRIBUUT:TYPELUCHTING
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoordevoorzieningeninhetkasdektenbehoeve
vandeventilatiemetbuitenlucht.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-halfraamsluchting200cm
-gevelramen50xl00cm
-gevelventilatoren
-enzovoorts

ATTRIBUUT:TYPELUCHTINGSMECHANIEK
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Denaamvoorhetmechaniekwaarmeederaamstandgevarieerd
wordt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-tandheugel
-enzovoorts
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ATTRIBUUT: STRALINGSINVLOED BUITENTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
De verhoging(positief)ofverlaging (negatief)van deinstellingen voor debuitentemperatuur,wanneer het einde van het
traject stralingsinvloed buitentemperatuur isbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:domein; temperatuur

ATTRIBUUT: STRALINGSINVLOED C02-NIVO (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling C02
OMSCHRIJVING:
Deverhoging(positief) ofverlaging(negatief)vanhet C02-nivo
wanneer het einde vanhet stralingstraject C02 isbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ppm

ATTRIBUUT:STRALINGSINVLOEDMINIMUM BUISTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Deverlaging(negatief)of verhoging(positief) van deminimum
buistemperatuur wanneer het einde van het stralingstraject
buisbegrenzingen bereiktis.
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur

ATTRIBUUT:STRALINGSINVLOED MAXIMUM BUISTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling verwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
De verlaging van demaximum buistemperatuur wanneer het einde
van het stralingstraject buisbegrenzingen bereiktis.
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur
ATTRIBUUT:STRALINGSINVLOED VERWARMINGS-/VENTILATIETEMPERATUUR
(NP)
VAN ENTITETITYPE:klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
De verhoging (positieve instelling) ofverlaging (negatieve
instelling) van deverwarmings-/ventilatietemperatuur, wanneer
het einde vanhet stralingstraject verwarmings-/ventilatietemperatuur isbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur
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ATTRIBUUT:STRALINGSNIVOBELICHTINGAAN/UIT
VANENTITEITTYPE:instelling belichtingsinstallatie
OMSCHRIJVING:
Hetstralingsnivo,waaronderdeverlichtingaanwordtgeschakeldofwaarbovendeverlichtinguitwordtgeschakeld.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/Wperm2

ATTRIBUUT:STRALINGSSOM (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Desomvandegemetenstralingovereenbepaaldeperiode.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/Jperm2

ATTRIBUUT:STRALINGSVERLENGINGVERDUISTERING (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Detijdwaarmeedeverduisteringsduurwordtverlengd,wanneer
heteindevanhettrajectstralingssomisbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:STRALINGSVERSCHUIVING BUITENTEMPERATUURTRAJECT
(NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJIVING:
Deverhoging(positief)ofverlaging(negatief)vanhetbuitentemperatuurtraject,wanneerheteindevanhetstralingstraject
ventilatieisbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
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DOMEIN:TEMPERATUUR
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O.1oC

ATTRIBUUT:TEMPERATUURCEL
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatiecel
OMSCHRIJVING:
Degemetentemperatuurvandecellucht.
ATTRIBUUT:
(klimaatinstelling)TEMPERATUURNORMATIEF
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingnormatief
OMSCHRIJVING:
Dewaardevandeklimaatinstelling
temperatuurophet
aangegevenmoment,waarmeeonderdegegevenomstandigheden
volgenseigenervaringofervaringvanderdendebeste
resultatenwordenbereikt.

ATTRIBUUT:TEMPERATUURTRANSPORTLEIDINGAANVOER/RETOUR
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Dewatertemperatuur indebetreffendetransportleiding
aanvoer/retour.

ATTRIBUUT:TEMPERATUURVERSCHILNETTEN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Hetgewensteverschilinwatertemperatuur (positiefof
negatief)tussenhetaangegevennetenhetaangeduideschakelnet.

ATTRIBUUT:TEMPERATUURVERWARMINGSEENHEID
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatiecel
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurwaarmeedeverwarmingseenheidverwarmt.

ATTRIBUUT:TEMPERATUURWARMTEBUFFER
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Degemetentemperatuurindebetreffendewarmtebuffer
(warmteopslagtank),dierepresentatiefisvoordewaterinhoud
alsgeheel.
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ATTRIBUUT:TEMPERATUURWIJZIGINGWARMTEBUFFER
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurstijging (positief)of-daling (negatief)vande
warmtebufferindeaangegevenperiode.

ATTRIBUUT:TIJDELIJKEK-WAARDE
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Eenaanpassingvandewarmtedoorgangscoëfficientalsgevolg
vantijdelijkeisolatieoffolie-schermenetc.
CODERINGSVOORSTEL: posities/numeriek/Wperm2.K

DOMEIN:TIJDSTIP
(gelijkaanclusteruitvoering)
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:TIJDSTIPBEGINALARM
VANENTITEITTYPE:alarmmelding
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipwaaropdealarmmeldinggegevenwordt.

ATTRIBUUT:TIJDSTIPEINDEALARM
VANENTITEITTYPE:alarmmelding
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipwaaropdealarmmeldingbeëindigdwordt,(automatisch,alarmuitgeschakeldofdestoringverholpenis)
ATTRIBUUT:TIJDSTIPINSTELLING
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling
,instelling
(regelorgaan)
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipwaaropdeinstellingvollediginderegelingtot
uitingkomt.Naarmatedetijdverderlooptneemtdeinvloed
vanbedoeldeinstellingaf.
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ATTRIBUUT:TIJDSTIPNORMATIEF
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingnormatief
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipwaaropdenormatieveinstellingverwachtwordt
geheelinderegelingtotuitingtekomen.

ATTRIBUUT:TIJDSTIPWAARNEMING
VANENTITEITTYPE:gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipwaaropdeopmerkingentenaanzienvanhetgewas
betrekkinghebben.

ATTRIBUUT:TIJDVAK
VANENTITEITTYPE:veelattributen
OMSCHRIJVING:
Detijdaanduidingwaaropheterondervallendegegeven
betrekkingheeft.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-overzichtgegeven
-dag
-week
-enzovoorts

ATTRIBUUT:TOTAALBELICHT
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Detijddatbinnendeaangegevenperiodeisbelicht.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:TOTAALBRANDERHETELUCHTAAN
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan
OMSCHRIJVING:
Detijddatdebranderbinnendeaangegevenperiodeinbedrijf
isgeweest.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uumm
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ATTRIBUUT:TYPEMEETPUNT
VANENTITEITTYPE:meetpunt
OMSCHRIJVING:
Denaamvandemeetvoorziening zoalsdezeindehandelbekend
staat.

ATTRIBUUT:TYPEVENTILATIESYSTEEM
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoorhetsoortventilator(en)datindecelis
geïnstalleerd.
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V
ATTRIBUUT: VENTILATIEGETAL
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De hoeveelheid kasluchtdieperm2 ineen uurmet de buitenluchtwordt uitgewisseld bij gesloten luchtramen. (Deze
waarde geeft aanhoe lekde kasis).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/O.1m3per uur

ATTRIBUUT:VENTILATIETEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
De temperatuur van de kasluchtwaarboven de luchtramen
proportioneel beginnen teopenen.
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur

ATTRIBUUT:VERDUISTERINGSDUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
De tijd die nahet sluiten van het doekverloopt,voordat het
doekweer geopendwordt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:VERDUISTERINGSDUUR NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE: daglengtebehandeling
OMSCHRIJVING:
De tijd die volgens denorm verduisterd moetworden.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/uu

ATTRIBUUT:VERHOGING HETE-LUCHT C02
VAN ENTITEITTYPE: instelling hete-lucht kachel/kanon
OMSCHRIJVING:
De verhoging van debovengrens hete luchtenverlaging van de
ondergrens hete lucht die geldt zodra erC02 gevraagd wordt.
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek/oC (positief of negatief)

187

ATTRIBUUT:VERHOGINGMINIMUMBUISC02 (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsnet
OMSCHRIJVING:
Verhogingvandeminimumbuistemperatuurdieingaatalsde
brandervoordeC02-doseringstaatingeschakeldendeketel
zijnmaximaletemperatuurnadert.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:VERLAGINGHETELUCHTC02
VANENTITEITTYPE:instellingheteluchtkachel/kanon
OMSCHRIJVING:
Deverlagingvandebovengrensheteluchtenverhogingvande
ondergrensheteluchtdiegeldtzodradoorverwarmingmethete
luchthetC02-nivobereiktis.
CODERINGSVOORSTEL:1positie/numeriek/oC (positiefofnegatief)

ATTRIBUUT:VERLOOP
VANENTITEITTYPE:bedrijfsindicatieregelorgaan,klimaatrealisatie,
weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Eenreeksvanmetingendieelkrepresentatiefzijnvooraaneensluitendeperioden.(grafieken)
CODERINGSVOORSTEL:96,288,480of1440*4posities/numeriek/
puntenper24uur
OPMERKING:
-tenaanzienvanhetverloop (degrafiek)bestaatnoggeen
duidelijkheidoverdegewenstedetaillering.Voorcontrole
ophetfunktionerenvanregelorganeniseengroteredetailleringgewenstdantenaanzienvandeuitwerkingvaneen
instelling.Ervaringmoetlerenwelkedetailleringgewenst
isvoordeverschillendeverlopen (grafieken).
-tenaanzienvandepresentatiewordteenvloeiendelijndoor
dereeksvanmetingengewenst.
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V
ATTRIBUUT:VERMINDERINGCAPACITEITVERWARMING
VANENTITEITTYPE:tijdelijkeaanpassingverwarming
OMSCHRIJVING:
Deverminderingvanhetgeïnstalleerdvermogenvaneenverwarmingsnetopdebetreffendeteeltplaatsdoorhetafsluitenvan
(eendeelvan)hetverwarmingsnet.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:VERMINDERINGCAPACITEITVERWARMINGGEVEL
VANENTITEITTYPE:tijdelijkeisolatie
OMSCHRIJVING:
Deverlagingvanhetgeïnstalleerdvermogenvandeverwarming
langsdegevel,doormiddelvanhettijdelijkafsluitenvan
eendeelvanhetverwarmingsnet.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:VERSCHILBUISTEMPERATUURENERGIESCHERMOPEN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Deberekendebuistemperatuuronderdewaardediebijbuistemperatuurenergieschermdichtstaataangegeven,voordathet
schermweergeopendwordt.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:VERWARMINGSTEMPERATUUR (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling temperatuur
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvandekasluchtdiedoorhetverwarmingssysteem
gehandhaafdmoetworden.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:VOCHTKIERSCHERM (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Degroottevandekierdieontstaatwanneerheteindevanhet
vochttrajectkierisbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/O,1%
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ATTRIBUUT:VOLGNUMMERREGELORGAAN
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Eennummerineenopvolgendereeks,diebijelkaarhorende
entiteitenvaneenentiteittypevanelkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek

ATTRIBUUT:VOORSPOELTIJD
VANENTITEITTYPE:instellingverwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Detijddatdeventilatorvandebranderaanis,voordatde
gasklepwordtgeopend.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/minuten

ATTRIBUUT:VORSTGRENSRAAMSTAND (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Debuitentemperatuurwaaronderalleramendichtworden
gestuurdofdichtblijven.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:VORSTGRENSKASTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:instellingalarm
OMSCHRIJVING:
Dekastemperatuurwaarondereenalarmmeldingwordtgegeven.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:VRUCHTTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Degemetentemperatuurvaneenofmeervruchtenaande
plant(en),dierepresentatief isvoordenognietgeoogste
vruchtenvaneenpartij.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
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w
ATTRIBUUT:WACHTTIJD VERDUISTEREN (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
Maximale tijd datmet verduisteren gewachtwordtwanneer de
kastemperatuur tehoogis.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uumm

ATTRIBUUT:WARMTEPRODUKTIE LAMPEN
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het aandeel van het geïnstalleerd vermogen perm2 dat,bij
gebruik van debelichtingsinstallatie, direct wordt omgezet in
warmte.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:WATERGEEFSYSTEEM CEL
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Naam voorhet type watergeefsysteem, dat inhet kraanvakvoorkomt.

ATTRIBUUT:WINDINVLOED BUITENTEMPERATUUR (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling schermen
OMSCHRIJVING:
De verhoging (positief) ofverlaging (negatief) van de instellingen voor debuitentemperatuur,wanneer het einde van het
traject windinvloed buitentemperatuur isbereikt,
CODERINGSVOORSTEL: domein; temperatuur

ATTRIBUUT:WINDINVLOED RAAMBEGRENZINGEN (NP)
VAN ENTITEITTYPE: instelling ramen
OMSCHRIJVING:
De verlaging van de raambegrenzingen wanneer heteinde van het
windtraject raam isbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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w
ATTRIBUUT:WINDRICHTING
VANENTITEITTYPE:weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Derichtingvanwaaruitdewindwaait.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-Z
-ZOZ
-ZO
-enzovoorts

ATTRIBUUT:WINDSNELHEID
VANENTITEITTYPE:weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Degemetensnelheidwaarmeedebuitenluchtzichverplaatst.
(Overdehoogtewaaropgemetenwordtdienenafsprakente
wordengemaakt! ) .
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/mperseconde
ATTRIBUUT:WINDVERSCHUIVINGBUITENTEMPERATUURTRAJECT (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Deverhogingvanhetbuitentemperatuurtraject,wanneerhet
eindevanhetwindtrajectraamisbereikt.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur

ATTRIBUUT:WINDZIJDE
VANENTITEITTYPE:instellingramen
OMSCHRIJVING:
Dezijdevankas/kasdekgelijkaandewindrichting.
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ATTRIBUUT:STRALINGSDOORLATENDHEID SCHERMDICHT
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagestralingsenergiedathetteeltoppervlakbereikt,gemetenofberekendonderomstandighedenmet
alleendiffuuslichtbijgeslotentoestandvanhetscherm.
(Geenzichtbareschaduwbeelden).
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT:STRALINGSDREMPEL (NP)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingC02
OMSCHRIJVING:
HetminimalestralingsnivodatnodigisvoordeC02-dosering.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/Wperm2

ATTRIBUUT:STRALINGSGRENSENERGIESCHERMDICHT (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Hetstralingsnivowaaronderhetenergieschermmagworden
dichtgestuurd.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/Wperm2

ATTRIBUUT:STRALINGSGRENSENERGIESCHERMOPEN (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Hetstralingsnivowaarbovenhetenergieschermwordtopengestuurd.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/Wperm2

ATTRIBUUT:STRALINGSGRENSSCHERMDICHT (NP)
VANENTITEITTYPE:instellingschermen
OMSCHRIJVING:
Hetstralingsnivowaarbovenhetzonneschermwordtdichtgestuurd.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/Wperm2
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BIJLAGE8 Kwantiteitenvanentiteittypen
B
U
I
S
V
E
R
W
.
ENTITEITTYPEN
Bedrijf

Kas
Afdeling
Teeltplaats
Tijdelijke isolatie
Verwarmingsketel
Regelorgaan
Meetpunt
Meethoogte
Tijdelijke aanpassing
Alarmmelding
Instelling alarm
Instelling hete lucht
"
ramen
"
schermen
"
ventilatoren
"
verw. ketel
"
verw. net
"
overige
Bedr. Indicatie belichting
CO2
"
"
hete lucht
"
"
ramen
"
"
schermen
"
"
ventilatoren
"
"
verw. ketel
"
"
verw.
"
"
overige
Berekende waarde regelorg.
Klimaatinstelling temp.

C02
Vocht
Berekende waarde kli.inst.
Klimaatrealisatie
Weersgesteldheid

I
D

1
3
3
200
5
1
25
5
5
5
3
25
10
5
3
1
25
1
1
5
3
3
1
net
1
25
150
1

B
E
L
I
C
H
T
1
3
3
200
5
1
50
5
5
5
3
25
10
25
3
1
25
1
10
1
5
5
3
1
10
1
25
150
1

5
5
1

5
5
1
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H
E
T
E
L
ü
C
H
T
1
3
3
200
5
10
5
3
3
5
3
10
3
10
5
3
3
5
3
10
5
50
3
3
1

