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Nieuwe Smart Condition Monitoring-oplossing 

met IIoT-sensoren voor industriële installaties 

• Machine conditie bewaken met IIoT-sensoren, gateway en app 

• Multisensor verzendt vibratie- en temperatuurgegevens via Bluetooth 

naar een industriële gateway en verder naar de cloud 

• Systeem herkent potentiële storingen door middel van machine learning 

 

Siemens introduceert Sitrans SCM IQ, een nieuwe Industrial Internet of Things (IIoT)-

oplossing voor Smart Condition Monitoring. Hiermee kunnen potentiële storingen in een 

vroeg stadium worden opgespoord en voorkomen, wat onderhoudskosten en stilstandtijden 

vermindert en installatieprestaties tot wel tien procent verhoogt. De draadloze, robuuste 

Sitrans MS200 multisensoren vormen de hardwarebasis voor installatie op 

systeemcomponenten, zoals pompen, tandwielkasten, compressoren en aandrijflijnen, waar 

ze vibratie- en temperatuurgegevens verzamelen. Via een Bluetooth-verbinding worden deze 

gegevens verzonden naar de industriële gateway Sitrans CC220 waar ze worden versleuteld 

voordat ze van daaruit worden verzonden naar de cloud, in dit geval de industriële IoT-as-a-

Service-oplossing MindSphere. Het Sitrans SCM IQ-systeem beschikt over anomaliedetectie 

die op machine learning is gebaseerd. Het controleert en analyseert voortdurend alle 

sensorwaarden en herkent vroegtijdig afwijkingen van de normale bedrijfstoestand. 

Anomaliemeldingen worden verstuurd via SMS en/of e-mail, afhankelijk van de configuratie 

en gedefinieerde gebruikersgroep. Via de app kunnen afwijkende machinegedragingen 

worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld aan een specifieke 

gebruikersgroep. Het Sitrans SCM IQ-systeem bestaat uit multisensoren, gateway en app, 

en kan gebruikt worden in alle industriële installaties met mechanische of roterende 

componenten. Het systeem is vanaf zomer 2021 verkrijgbaar. 

 
De Sitrans MS200 multisensoren hebben een robuust en compact industrieel ontwerp met 

een hoge beschermingsgraad IP68. Door de Bluetooth-communicatie is bekabeling niet 

 
  

 

  

 

 

  



 

 

nodig, wat de installatie en inbedrijfstelling sterk vereenvoudigt. De stroomvoorziening 

wordt verzorgd door vervangbare industriële batterijen, wat een lange levensduur mogelijk 

maakt. De industriële gateway Sitrans CC220, die voor veilige communicatie tussen de 

multisensor en de cloud zorgt, is geschikt voor schakelkastinstallatie en heeft een externe 

Bluetooth-antenne. De overdracht met hoge sample rate maakt nauwkeurige en 

betrouwbare data-analyse mogelijk. De mobiele webapplicatie Sitrans SCM IQ geeft de 

toestanden van de gemonitorde installaties en componenten grafisch weer, altijd en overal. 

Sitrans SCM IQ is schaalbaar, wat betekent dat er slechts één toepassing kan worden 

bewaakt, of meerdere machines in een installaties. 

 

Siemens introduceert Sitrans SCM IQ, een nieuwe Industrial Internet of Things (IIoT)-oplossing voor 

Smart Condition Monitoring. Hiermee kunnen potentiële storingen in een vroeg stadium worden 

opgespoord en voorkomen, wat de onderhoudskosten en stilstandtijden vermindert en de 

installatieprestaties tot wel tien procent verhoogt. 

 

Een rechtenvrije persfoto is beschikbaar via: 
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:372613f9-b421-410c-904a-
db305e52271c/operation:download/Multisensors-16-9.jpg.  

 

Aanvullende informatie over Sitrans SCM IQ is te vinden op www.siemens.com/scmiq 
 
 

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’ business Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners 
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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. 


