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Persbericht  

 Den Haag, 10 augustus 2020 

 

Achema Hal 11, Stand C3 
 Sitrans SAM IQ-app verbetert gebruik 
instrumentatiedata   
 
 

• Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management van 

procesinstrumentatie verhoogt de bedrijfszekerheid van het systeem en de 

proceskwaliteit 

• App maakt voorheen ongebruikte waardevolle informatie uit 

meetinstrumenten beschikbaar  

• App bereidt data voor en biedt talloze diagnostische opties 

 

Siemens breidt haar instrumentatieportfolio uit met de nieuwe Sitrans SAM IQ-app 

voor Smart Asset Management (SAM) van procesinstrumentatie. De Sitrans SAM 

IQ-app biedt de gebruiker nieuwe mogelijkheden door waardevolle informatie 

beschikbaar te stellen, die voorheen niet toegankelijk was. Dit zijn op de eerste 

plaats aanvullende diagnostische gegevens, die worden verzameld, voorbereid en 

zeer overzichtelijk worden gevisualiseerd. Sitrans SAM IQ is ontworpen in lijn met 

de gestelde eisen conform de NAMUR-richtlijn. De app kan instrumentatiedata 

verwerken vanuit Siemens- en niet-Siemens instrumenten. De overdracht van alle 

instrumentatiedata naar een uniform informatiemodel betekent dat voor het eerst 

informatie van alle fabrikanten beschikbaar is en hierdoor kan worden afgeleid en 

vergeleken.  

 

Sitrans SAM IQ biedt een gebruiksvriendelijk overzicht van alle geïntegreerde 

meetinstrumenten. Om gemakkelijk prioriteiten te kunnen stellen aan het onderhoud 

toont de app – geheel conform NAMER NE107 – in één oogopslag de 

onderhoudsstatus van elk instrument. Bovendien beschikt de gebruiker over talloze 

opties voor evaluatie en bewaking van data, die kunnen worden gebruikt om 

storingen aan instrumenten te verminderen en de bedrijfszekerheid te vergroten. 
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Bijkomend voordeel is dat door de overgang van ad-hoc naar preventief onderhoud 

aan instrumenten de onderhoudskosten tot een minimum worden beperkt.  

 

Sitrans SAM IQ beschikt over een breed scala van functies, zoals de functie om de 

status van het instrument gedurende zijn hele levenscyclus te kunnen volgen. Door 

tijdig inzicht of het instrument in aanmerking komt voor reparatie dan wel vervanging 

kan stilstand worden voorkomen. In geval van onbedoelde wijzigingen in de 

configuratie of ongeoorloofde toegang kunnen alle wijzigingen eenvoudig worden 

geïdentificeerd in het logboek en kan het herstelproces worden geactiveerd.  

 

Bovendien stelt Sitrans SAM IQ gebruikers in staat om metingen te valideren door 

middel van instrumentdiagnostiek van proceswaarden. Aanpasbare dashboards met 

meerdere parameters bieden ondersteuning voor de optimalisatie van alle 

processen. Dit betekent dat data tussen meetinstrumenten onderling kunnen 

worden vergeleken en dat specifieke plausibiliteitscontroles kunnen worden 

uitgevoerd. Sitrans SAM IQ is ideaal geschikt voor industrieën waar 

meetinstrumenten worden gebruikt, bijvoorbeeld in de chemische, farmaceutische, 

voedings- en drankenindustrie of de water- en olie- en gasindustrie. De Cloud-

gebaseerde app is zowel beschikbaar voor desktop-PC's als voor mobiele 

apparaten zoals tablets en smartphones, en biedt gebruikers op elk moment en 

vanaf elke locatie eenvoudig toegang tot de gewenste data. 
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Siemens breidt haar instrumentatie portfolio uit met de nieuwe Sitrans SAM IQ-app 

voor Smart Asset Management (SAM) van procesinstrumentatie. 

 

Een rechtenvrije persfoto is beschikbaar op:  

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9391daab-5b19-46f2-

ae85-d79665affcc8/operation:download/IM2020070367DI.jpg 

 

Contactpersoon voor journalisten: 

Siemens Nederland N.V., Media Relations 

Jeroen de Bruin 

Telefoon: +31 683098928; E-mail: jeroen.debruin@siemens.com 

Volg ons op Twitter via: www.twitter.com/SiemensNL 

 

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking 

met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital 

Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om 

de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de 

specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en 

flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te 

integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft 

internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst. 

 

Disclaimer Vakpers 

Dit document bevat verklaringen omtrent onze toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige 

gebeurtenissen of ontwikkelingen waarbij Siemens betrokken is, die mogelijk toekomstgerichte uitspraken bevatten. 

Deze uitspraken kunnen worden herkend aan woorden als “verwachten”, “willen”, “anticiperen”, “beogen”, “plannen”, 

“geloven”, “streven”, “inschatten”, “zullen”, “ramen”, of woorden van vergelijkbare strekking. Mogelijk doen wij ook 

toekomstgerichte uitspraken in andere rapporten, in presentaties, in materialen verstrekt aan aandeelhouders, en in 

persberichten. Daarnaast kunnen onze vertegenwoordigers van tijd tot tijd mondelinge toekomstgerichte uitspraken 

doen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannames van het 

management van Siemens, die vaak buiten de invloedsfeer van Siemens liggen. Deze gaan gepaard met een 

aantal risico's, onzekerheden en factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de risico's en factoren die in 

publicaties zijn beschreven, met name in het hoofdstuk Risico's in het Jaarverslag. Indien een of meer van deze 

risico's of onzekerheden zich voordoen, of indien de onderliggende verwachtingen niet uitkomen of de aannames 

onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten, prestaties of einduitkomsten van Siemens (in zowel 

negatieve als positieve zin) wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden beschreven in de 

betreffende toekomstgerichte uitspraak. Siemens acht zich niet gehouden en is ook niet voornemens om deze 

toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien in het licht van ontwikkelingen die afwijken van de 

verwachtingen. Door afronding van getallen vormen de afzonderlijke cijfers in dit document en andere documenten 

mogelijk geen exacte optelsom van de vermelde totalen, en zijn percentages mogelijk geen exacte weergave van 

de absolute cijfers waarop zij betrekking hebben. 

 

www.siemens.com 
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