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Het is voor menig teler een nachtmerrie; brand in de kas. Als er dan brand uitbreekt bij
het zenuwcentrum van het systeem, de procescomputer, dan kan dat desastreuze
consequenties hebben. Uiteraard is het van belang dat alles zo snel mogelijk weer kan
draaien, om bijkomende schade te beperken. Wat is daarvoor nodig? Back-up en service!
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Brand verwoest essentiële installaties
Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat er brand uitbrak in een drie hectare grote kas
van Ball Australië, een Australische leverancier van jonge planten. De brand bevond zich rond
het onderhoudsgebied, de irrigatieruimte en de opslagruimte waar zich kunstmest, chemicalien
en turfbalen bevonden. Gelukkig zijn er geen medewerkers gewond geraakt, omdat de brand
ontstond voordat het personeel de werkdag begon. De materiële schade was echter enorm;
alle irrigatie-, fertigatie- en UV-waterbehandelinginstallaties, én de Priva Connext
procesomputer waren verwoest door de brand.
Back-up, reserveonderdelen en service!
Ondanks de schade die door de brand is aangericht, kon Priva Full Service Partner Powerplants
ervoor zorgen dat Ball na een dag weer kon draaien. Hoe? Het Priva Connext-controlenetwerk is
geïnstalleerd als een ringnetwerk. Op die manier wordt er voor redundantie gezorgd: kan de
data niet linksom, dan gaat het rechtsom. Hierdoor kon monteur Ben Volts het getroffen gebied
uit het netwerk verwijderen en een end-to-end-verbinding maken zodat de rest van het
netwerk kon blijven draaien. Vervolgens werd de Priva Connext direct vervangen door een
nieuw exemplaar.
Dankzij het back-upsysteem dat Powerplants had geïnstalleerd, konden alle eerder gekozen
instellingen van het systeem worden hersteld. Dit back-upsysteem herstelde de volledige
functionaliteit van de meeste kasgebieden, inclusief alle instellingen. Ook lukte het Volts om een
tijdelijke stroomvoorziening van de generator op het terrein aan te sluiten op de ketel, zodat
deze kon blijven draaien. Een alternatieve irrigatieoplossing en een tijdelijk fertigatiesysteem
werden ook geïnstalleerd binnen 24 uur na de brand met de hulp van het Powerplants team.
Gelukkig hebben het back-upsysteem, het snel voorhanden hebben van reserveonderdelen, de
juiste expertise en service ervoor gezorgd dat alle jonge planten onbeschadigd zijn gebleven.
Ball Australie is klaar voor het seizoen!
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