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Ampelmann levert veilige offshore-toegang met
MOBOTIX camera’s
Ampelmann levert oplossingen om men-

jaren sterk gegroeid en heeft het inmid-

en van offshore-constructies kan over-

sen veilig toegang te geven tot offsho-

dels meer dan 300 mensen in dienst. Na

steken. Omdat de afstand tussen het

re-constructies. Op advies van indust-

eerst vooral aan klanten die actief zijn

overstappunt en de bedieningsconsole

riële automatiseringspartner JB Systems

in de Noordzee te hebben geleverd, zijn

op het nabijgelegen schip zo’n twintig

zijn alle Ampelmann systemen uitgerust

er nu circa 45 Ampelmann systemen

meter bedraagt, was er ook visuele con-

met een hoge resolutie MOBOTIX-camera

wereldwijd in gebruik. “Wij zijn kort na

trole van dichtbij nodig. “Het overstap-

voor visuele toegangscontrole.

de oprichting benaderd om mee te den-

punt is de meest risicovolle locatie die

ken over de beste besturingsoplossing

je met een hoge resolutie camera uitste-

Hightech offshore-transport

voor het prototype Ampelmann”, vertelt

kend op afstand in de gaten kunt hou-

Ampelmann is in 2008 gestart als spin-off

Cor Blok, Sales Engineer bij JB Systems.

den”, vervolgt Blok. “Als oplossing daar-

van de Technische Universiteit Delft. Het

“Dat was een interessante vraag, omdat

voor hebben wij na testen met verschil-

bedrijf heeft een innovatief platform ont-

wij klanten liever helpen te innoveren op

lende merken een camera van MOBOTIX

wikkeld dat de bewegingen van de zee

basis van onze technische kennis en

geadviseerd. Simpelweg omdat het een

compenseert waardoor men van een

ervaring, dan zomaar een standaardsys-

compacte ‘all-in-one’ oplossing is die

bewegend schip op volle zee kan over-

teem leveren.”

tegen de gure weersinvloeden op zee

steken naar een offshore-constructie.

bestendig is. Andere merken hebben

Zelfs bij hoge golven. De visie van

Visuele toegangscontrole

allemaal grotere en zwaardere modellen,

het bedrijf is om het oversteken op zee

Elke Ampelmann bestaat uit een uit-

vanwege de stof- en waterdichtheidsei-

net zo makkelijk te maken als het over-

schuifbare loopbrug en een stabilisatie-

sen voor industrieel gebruik. Genoemde

steken van een straat. Omdat de veilig-

platform. Deze worden op schepen

MOBOTIX-camera wordt geïnstalleerd op

heidseisen en -wetgeving in de offsho-

geïnstalleerd, waardoor offshore-per-

een verkeerslichtpaal, die vlak voor het

re-sector steeds verder worden aange-

soneel voor installatie- en onderhouds-

overstappunt van elke Ampelmann staat,

scherpt, is Ampelmann de afgelopen

werkzaamheden veilig en makkelijk naar

om te laten zien of men veilig kan
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oversteken. Dat verkeerslicht is uiteraard

ter ook het live-beeld van de MOBO-

trol Operations bij Ampelmann. “Dus de

de

TIX-camera te zien. Daarop kan een ope-

bijdrage die ze leveren aan het garande-

rator naar behoefte inzoomen, of swit-

ren van een veilige overstap voor het

chen naar de volledige schermweergave.

personeel van onze klanten. Verder heb

Integratie met industriële bediening

Wij zijn begonnen met een M12D came-

ik de praktijkervaring dat ze goed bes-

JB Systems is een MOBOTIX-partner

ratype, maar direct na de introductie

tendig zijn tegen zware offshore-condi-

gespecialiseerd in industriële automati-

doorgegaan met een M15D, uitgerust met

ties en de dag-/nachtomschakeling pret-

seringstoepassingen, gevestigd in Vlaar-

een dag- en nachtlens. Voor ons als part-

tig werkt. Samengevat werken ze zonder

dingen. Dit bedrijf is onderdeel van de

ner van zowel grote als kleine bedrijven

dat wij er omkijken naar hebben en dat

Hoogendoorn groep, een werkmaat-

met kritische processen, staat de kwali-

wil je als gebruiker ook.” JB Systems

schappij van de beursgenoteerde onder-

teit van alle geleverde producten voorop.

levert tevens MOBOTIX-camera’s voor de

neming Batenburg Techniek, met in

Op dat vlak heeft MOBOTIX al jarenlang

Cargo Transfer Systems van Ampelmann.

totaal zo’n 850 medewerkers. Voor

een sterke reputatie en verder zijn hun

Dat zijn gecombineerde transfer- en hijs-

Ampelmann hebben zij de elektrische

camera’s vrijwel onderhoudsvrij, wat

systemen, waarop de hoge resolutie

besturing voor de hele installatie

onze klanten tijdens de hele gebruikspe-

camera’s het hijsen van de last duidelijk

bedacht en ontwikkeld, waaronder de

riode operationele kosten bespaart.”

laten zien. “Omdat het ‘all-in-one’ hoge

inspiratie

geweest

voor

hun

bedrijfsnaam.”

besturing voor de hydraulische aandrij-

resolutie video-oplossingen zijn, met

ving. “Het uitschuiven en aanmeren van

Veilige overstap garanderen

inbegrepen audio, geheugen, processor

elke Ampelmann wordt uitgevoerd met

“Voor ons bedrijf is de belangrijkste

en uitgebreide videosoftware, kunnen

behulp van joysticks en Siemens

waarde die de MOBOTIX-camera’s toe-

wij ze makkelijk integreren”, aldus Blok.

HMI-software, via het scherm van een

voegen, het veilige zicht voor de operator

“Verder kan elke MOBOTIX-camera volle-

industriële computer”, legt Blok uit. “Op

op het uiteinde van onze oversteekbrug”,

dig autonoom en met andere IP-camera’s

dat HMI-scherm is in een speciaal vens-

zegt Johan Holster, Manager Motion Con-

in een netwerk samenwerken, wat de
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toepasbaarheid vergroot. Zo hebben wij
onder andere met behulp van een speciale behuizing ook een ATEX-versie

MOBOTIX System In Use
Camera‘s: (M15)

gemaakt voor explosieveilige toepassingen in de industrie en offshore-markt.”

Software: MxManagementCenter
MxManagementCenter
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