Intelligente universele sensor
Weerstation Meteodata

Het weerstation Meteodata
als intelligente universele sensor

Weersinvloeden registreren en in zinvolle besturingsopdrachten vertalen, was
bij de eerste toepassingen een zwak punt van de gebouwautomatisering. Zo
werden jaloezieën door windvlagen onherstelbaar beschadigd en zelfs bij
windstilte en stralende zon niet geactiveerd. Ook de verschillen in zonwering
tussen de begane grond en etages daarboven zorgde voor een overbelasting
van de eerste besturingen. Voor nieuwere weerstations zijn deze eisen echter
geen enkel probleem. Dit artikel bewijst dit aan de hand van de op KNX
gebaseerde Meteodata-apparaten van Theben.
Gebouwautomatisering is - zoals vele innovaties - altijd nog een controvers onderwerp. Net zoals bij
e-mobiliteit of decentrale energiewinning biedt het bijna ongekende mogelijkheden; in de praktijk
worden echter vele ontwerpers en installateurs door negatieve voorbeelden afgeschrikt: zoals wanneer
in een kantoor zonder direct zonlicht opeens de jaloezieën omlaag gaan en tegelijkertijd ook nog eens
de verlichting wordt ingeschakeld. En er kan zelfs grote schade ontstaan als de jaloezieën ondanks
sterke wind niet in een veilige stand worden gezet. Investeerders kiezen dan vaak zeer eenvoudige,
robuuste oplossingen en zien af van besparingsmogelijkheden en meer comfort.
De fabrikanten hebben ondertussen veel ervaring opgedaan. Het resultaat: betrouwbare weerstations,
die gecombineerd met passende softwaretools voor een rendabele en comfortabele automatisering
zorgen. Hieronder worden enkele klassieke problemen beschreven en oplossingen aangeboden. Zo
kunnen inzichten die bijvoorbeeld met BIM (Building Information Modeling; gebouwinformatiemodel)
al tijdens het ontwerp werden verkregen, ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Een huis met drie zuidgevels
Een typische oorzaak voor storingen is de schaduwwerking. De eerste professionele weerstations
beschikten meestal over drie sensoren die het zonsverloop volgden voor de windstreken zuid, oost
en west. Dit was gebaseerd op de aanname dat alle ruimtes achter één gevel gelijkmatig door de zon
worden verlicht. Dit geldt echter alleen voor volledig vrijstaande gebouwen met slechts enkele etages.
Al bij hogere gebouwen zijn er aanzienlijke verschillen qua lichtomstandigheden tussen de begane grond en de bovenste etage. In de praktijk worden de onderste etages vaak door aangrenzende
gebouwen beschaduwd. Het gevolg is dan dat de zonwering voor de bovenste etages goed werkt,
maar dat de jaloezieën op de onderste etages ondanks weinig lichtinval ook worden geactiveerd.
Tegelijkertijd wordt daar dan de verlichting ingeschakeld, omdat de ruimtes dan te donker zijn. Als
gevolg daarvan werd de gebouwautomatisering door gefrustreerde gebruikers niet meer gebruikt.
Dit probleem kan echter eenvoudig worden opgelost door een gevel in verschillende, vrij te kiezen
zones te verdelen. Met Meteodata weerstations kunnen maximaal acht gevels worden aangemaakt,
waarbij de zonwering afzonderlijk met verschillende programma's kan worden geregeld. Daarnaast
kan voor elke gevel nog een zogenaamd zonweringsbereik worden gedefinieerd (afbeelding 1). Deze
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functie houdt rekening met het feit dat een gebouw meestal niet van alle kanten door aangrenzende
gebouwen wordt beschaduwd. Vaak is alleen 's morgens of 's middags voor een deel van de gevel
zonwering nodig. Hiervoor kan in de besturing voor elke afzonderlijke gevel worden ingesteld bij welke
zonnestand de zonwering moet worden geactiveerd (afbeelding 2). Met zones die door aangrenzende
gebouwen al worden beschaduwd, wordt geen rekening gehouden. Met deze combinatie van vrij te
definiëren gevels en hoekafhankelijke zonweringsbereiken is in elke ruimte de maximale hoeveelheid
daglicht aanwezig, en zonder verblinding.
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Afbeelding 1: Het zonweringsbereik is het gedeelte van
de beweging van de zon vóór de gevel waarvoor schaduw
gewenst is. Het dekt een hoek van maximaal 180° af.

Afbeelding 2: In dit voorbeeld moet het zonweringsbereik
110° zijn, namelijk 40° voor de linker zone en 70° voor de
rechter zone.

Jaloezieën perfect aangestuurd

Afbeelding 3: De stand van de
lamellen wordt automatisch aan
het verloop van de zon aangepast.
Zo krijgt men maximaal daglicht
zonder storende verblinding.

De hierboven beschreven detectie van het invallend zonlicht is alleen nuttig als de besturing rekening houdt met de specifieke opbouw van de zonwering. Bij eenvoudige zonweringen, die meestal in
woningen te vinden zijn, gaat een jaloezie bij zonlicht eerst helemaal omlaag en worden vervolgens
de lamellen in een vooraf ingestelde hoek gezet. Voor de besturing is een lichtsterktesensor voldoende
en eventueel ook de tijd en windsnelheid om de jaloezieën bij storm te beschermen. Met dergelijke
automatiseringsoplossingen dient vooral een overmatige verwarming van de ruimtes bij afwezigheid
van de bewoners te worden voorkomen. Voor deze doeleinden is dat ruim voldoende. Commerciële
objecten zoals kantoorgebouwen vragen echter om andere oplossingen. Het doel hier is om zoveel
mogelijk daglicht te benutten zonder storende verblinding. Daarvoor moet de hoek van de jaloezielamellen continu worden aangepast (afbeelding 3). Om de zonnestand te volgen, zijn nauwkeurige
gegevens over de ligging van de gevel, de zonnestand en de geometrie van een jaloezie noodzakelijk.
De topmodellen van Meteodata zijn precies daarop afgestemd en vergemakkelijken met vele functies
ook de instelling.
De precieze invalsrichting van het zonlicht wordt berekend met behulp van de zogenaamde elevation,
d.w.z. de hoogte van de zon boven de horizon, en de azimut, de hoek van de windstreek waaruit de zon
schijnt. Beide waarden zijn vast verbonden met de tijd en datum op een bepaalde plaats (afbeelding
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Afbeelding 4: Maximale elevatie in
Stuttgart.

4). Anders gezegd: als men de locatie, de ligging en de plaatselijke tijd van een gebouw kent, berekent Meteodata uit welke richting de zon de gevel raakt. Al deze informatie kan op eenvoudige wijze
worden verkregen. Bij vele installaties is al een systeemklok aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van een
visualisatieserver met internetverbinding. Een continue internetverbinding is echter niet altijd aanwezig of gewenst. Een goed 'autark' alternatief zijn DCF77-radioklokken, met theoretisch ontvangst in
heel Europa. De ontvangst kan echter worden verstoord door de geografische locatie, bijvoorbeeld ten
zuiden van de Alpen, of een ongunstige montageplaats. Daarom zijn bepaalde versies in de Meteodata-serie uitgerust met GPS-ontvangers. Omdat het weerstation zich in principe altijd in de openlucht
bevindt, is een storingsvrije ontvangst bijna gegarandeerd. Bovendien levert de module automatisch
de precieze locatie, waardoor de ingebruikname wordt vereenvoudigd. Met eenvoudigere versies kan
de zonnestand ook zonder GPS worden gevolgd. In dat geval moet de locatie eenmalig handmatig
worden ingevoerd en moet een systeemklok beschikbaar zijn. Dit is overigens ook bij apparaten met
GPS-module mogelijk, wanneer de gegevens ervan in uitzonderingsgevallen niet gebruikt moeten
worden.
Om de lamellen van een jaloezie ook daadwerkelijk in een zodanig stand te zetten dat ze direct
zonlicht tegenhouden en tegelijkertijd maximaal daglicht doorlaten, moet de geometrie ervan, d.w.z.
breedte en afstand van de lamellen, bij de berekening worden meegenomen. De Meteodata berekent
aan de hand van deze waarden en de actuele zonnestand de telkens optimale positie van de lamellen.
Naast deze automatische berekening kunnen ook vaste lamellenposities voor diverse zonnestanden
worden ingesteld. Soms is bij de ingebruikname nog een eenmalige finetuning noodzakelijk. De werkzaamheden zijn echter gering, omdat bij grote gevels meestal slechts één jaloezietype wordt gebruikt.
Afsluitend moet erop worden gewezen dat de zonwering per gevel tijdelijk kan worden onderbroken.
Dit kan bij zeer sterke wind noodzakelijk zijn, maar ook voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

Er is geen slecht weer – alleen niet goed ingestelde sensoren
Naast zon is ook regen een verschijnsel waarop de gebouwautomatisering moet reageren. Maar
wanneer moet een regensensor worden geactiveerd? Bij wat motregen of bij stromende regen? Dat
is afhankelijk van wat er beschermd moet worden. De sensor onderscheidt eerst niet waar het vocht
vandaan komt. Bij een gevoelige instelling registreert hij zelfs de dauw 's morgens. Als zonweringen
van textiel moeten worden beschermd, is deze melding zinvol. Deze worden dan pas uitgeschoven
wanneer de luchtvochtigheid voldoende gedaald is. De regensensor is voorzien van een verwarming,
die bij de detectie van vochtigheid automatisch wordt ingeschakeld. Zo kan het einde van de regen
relatief snel worden vastgesteld. Bovendien wordt ook een lichte regen betrouwbaar herkend. Als de
buitentemperatuur tot onder 5 °C daalt, wordt de verwarming modulerende bijgeschakeld en voorkomt
zo storingen van de regensensor door vorst.

Voorafgaande gegevensverwerking direct in het weerstation
De Meteodata weerstations bieden naast de gebruikelijke universele kanalen (wind, temperatuur,
lichtsterkte …), zonweringskanalen etc. ook logische kanalen (EN, OF, XOR). Daarmee kunnen
eenvoudige algoritmen zowel met alle interne als externe voorwaarden worden opgesteld.
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In combinatie met de jaloezieactoren van Theben kan het Meteodata weerstation zo zijn sterke kanten
laten zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de zonwering van een ruimte alleen dan automatisch te
activeren wanneer de buitentemperatuur meer dan 15 °C is en iemand in de ruimte aanwezig is. Zolang er niemand in de ruimte is en de zon niemand stoort, kan de zonne-energie voor de verwarming
van de ruimte worden benut. Omgekeerd kan men in hartje zomer een niet-gebruikte vergaderkamer
volledig verduisteren en dus zo koel mogelijk houden. Ook een combinatie met willekeurig andere
waarden, zoals de verlichting, is mogelijk.
Op de juiste wijze toegepast, maken dergelijke functies de programmering eenvoudiger en overzichtelijker. Bovendien wordt hiermee ingespeeld op de trend naar een volledig gecentraliseerde besturing.
Decentrale intelligentie is het oorspronkelijke idee achter KNX. Soms is het echt voordeliger om minder
sterke randapparatuur met een centrale besturing zoals visualisatie- of facility-servers te gebruiken.
Als een dergelijke besturing of het datanet echter uitvalt, zijn de wezenlijke functie niet meer beschikbaar. De voorafgaande gegevensverwerking in het weerstation is een goed compromis, die de
beschikbaarheid van de installatie verhoogt.

Voor elke toepassing het passende station
De Meteodata apparaten zijn bestemd voor gebruik in KNX-installaties en zijn in diverse uitvoeringsvarianten verkrijgbaar. Ook is een uitvoering beschikbaar voor het Smart Home System Luxorliving, dat
op KNX-componenten met minder functies is gebaseerd en zo een bijzonder eenvoudige en voordelige
automatisering van een woning zonder ETS mogelijk maakt. Men kan stations met of zonder GPS-module kiezen. Bovendien onderscheiden deze zich qua voedingsspanning (alleen via KNX, 24 V, 230 V).
In principe werken de 24V- en 230 V-versies continu ook zonder deze extra voeding. In dat geval zijn
alleen de verwarming van de regensensor en de GPS-functie niet beschikbaar.
De mechanische opbouw van het station en de kwaliteit van de sensoren zijn ontworpen voor een
hoge meetnauwkeurigheid gedurende een lange periode. Theben ziet bijvoorbeeld af van een voordelige, maar onnauwkeurige meting van de windsnelheid op basis van temperatuurverschillen. In plaats
daarvan worden de Meteodata apparaten uitgerust met een professionele anemometer. Op deze
manier kunnen de winddrempelwaarden, die een jaloeziefabrikant voorschrijft, betrouwbaar worden
opgevolgd. En als bescherming tegen vorst en vervuiling is de rotor aan de onderkant van het apparaat
gemonteerd. Ook de andere sensor zijn doordacht gepositioneerd. De temperatuursensor steekt bij-

Afbeelding 5: De kleur van de gevel wordt in de transparante behuizing weerspiegeld waardoor het apparaat
onopvallend in het totaalbeeld wordt geïntegreerd.
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voorbeeld iets buiten het huis uit, zodat hij niet door de verwarming van de regensensor wordt beïnvloed. De kleur van de gevel wordt in de transparante behuizing weerspiegeld waardoor het apparaat
onopvallend in het totaalbeeld wordt geïntegreerd (afbeelding 5). De gebruikte kunststof is zeer sterk
en ongevoelig voor hitte, koude en zonlicht. Vanzelfsprekend zijn alle componenten UV-bestendig.
Het weerstation is daardoor uiterst duurzaam. Het combineert alle voor de gebouwautomatisering
vereiste sensoren in één behuizing. De meetnauwkeurigheid voldoet aan de hoge eisen qua zuinig
energiegebruik, comfort en automatiseringsgraad van moderne woningen en commerciële objecten.

