
Making things possible by process automation and
simulation





Hardware engineering









Werkplaats



Process Simulation
Combining disciplines to jump in evolution

Insight in processes, quantum leap in engineering 



Proces & 

physics

Scenario‘s  

Regelingen

InstrumentatieAssets

FMECA / 

HAZOP

Definitief ontwerp

WTB

Civiel

Hard- en software

Training

Kwantum sprong door simulatie



• Simulate• Check

• Engineer• Design

Act Plan

DoCheck

Simulatie is een integraal 
controle systeem ➔ zekerheid



Engineering nieuwe projecten



Haalbaarheid & 

demonstratie

Voorontwerp

& Presentatie. 

Proof of concept

Definitief ontwerp.

Integratie van alles 

disciplines

Uitvoerend ontwerp & 

realisatie.

Digital twin

Training & education. 

Friend for life

Engineering by simulation



Programma van eisen

Specificaties

Kansen en risico’s
Disciplines

Engineering

Realisatie

Project planning

Proces zekerheid

TCO

Garantie

Asset management

Project belangen

Opdrachtgever

Onderaannemers

Stakeholders

Belangen

Doelstellingen

Betalingen

Financiering

Samenwerking 

Partij belangen



• Engineering met onderbouwing en meer overtuigingskracht

• Future proof ontwerp

• Totaal overzicht proces en functionaliteit

• Engineering met integraal kwaliteitsborging

• Verkorte engineering. Van schets naar uitvoerend ontwerp

• Geautomatiseerde hardware en software engineering voor 
E&PA.

• Korte opstart en commissioning periode door integraal 
ontwerp 

• Optimale basis voor onderhoud- en monitoringstrategie

• Engineered reality wordt digital twin na realisatie 

• Simulatie in interactie met SCADA.

• Scenario’s simuleren
• Maakt ambities concreet

PsxCad Engineered Reality



Bestaande installaties nieuwe energie



Simulator

Digitale tweeling

Probleem definitie

Toeko st sce ario’s

Optimalisaties

Opschaal effecten

Testen processen

Input

Docs en specs

Hydraulisch profiel

PFD, P&ID, Lay-out

Asset en leiding specs

Ervaring operators

Output

Inzicht & Info

Oplossen problemen

kWh & onderhoud

Proces optimalisatie

Toekomstig ontwerp

Optimale besturing

Organisatie

Betere bediening

Training instrument:

-Bediening

-Onderhoud

Betrokkenheid

Medewerkers 

tevredenheid

Bestaande installatie nabootsen tot digital twin



Markten

• Energie centrales
• Afval Energie centrales
• Warmtenetten

• Warmtedistributie
• Verschillende warmtebronnen
• Hoogthermisch en laagthermisch

• Turbines
• Water

• Energy & performance scan pompstations
• Digital twin van drinkwater verzorgingsgebied

• Opleiding 
• Training



Training simulatoren energie centrales



Warmtenetten



Warmtenetten



Warmtenetten









Einde


