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De weg naar geoptimaliseerde 
engineering van besturingspanelen 



Ondersteuning en tools voor standaardisatie in de paneelbouw

De weg naar geoptimaliseerde engineering 

van besturingspanelen



Integrated Control Panel
Hét kennisplatform voor de paneelbouw
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Hoe wij het ons voorstellen … … en in werkelijkheid

Digitalisering in elektrotechnische engineering voor de paneelbouw
Hoe ziet de dagelijkse praktijk van een elektrotechnisch engineer er uit?
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Wat is het doel van “Integrated Control Panel”?

Efficiënt & flexibel ontwerpen

Sterke trend naar digitalisering

Tijdsdruk

Nieuwe normen en richtlijnen

Nieuwe technologieën 

Gekwalificeerde medewerkers

Efficiency

Flexibiliteit

Kwaliteit

Snelheid

Integrated Control Panel
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Optimalisatie van het besturings-

paneel ontwerp: van voorbereiding, 

productselectie en engineering tot 

en met service en support.

Praktische productondersteuning

voor specifieke toepassingen:

▪ Besturingspaneel ontwerp volgens

UL / CSA richtlijnen

▪ Efficiënt kasttemperatuur

berekeningen maken

▪ EMC regelgeving volgend

▪ Kortsluitstroom berekening

▪ Kabeldiameter bepalen

Eenvoudig proces

digitaliseren door gebruik

van onze tools en data

Uitgebreide mogelijkheden

voor opleiding en 

technische documentatie

Lokale ondersteuning met

expertise

Integrated Control Panel – ICP
Toepassen van de ICP methodiek verbetert uw concurrentiepositie
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1e

Een nieuwe manier 

van dimensioneren   

3e

Consistente werkflow

engineering 4.0

2e

Normconform bouwen

zonder zorgen

4e

Geteste combinaties

Een slimme manier van elektrotechnische engineering biedt voordelen !
Control Panel Design in de TIA Selection Tool
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4 Een afgestemd productportfolio

Intelligente apparatuur voor 

veelzijdige oplossingen

• Met apparatuur voor de UL- en

IEC-markt heeft u een continu

groeiend productportfolio aan

hardware voor uw projecten tot 

uw beschikking.

• Zoals bijvoorbeeld SIRIUS 

schakel- en beveiligings-

componenten, SENTRON 

componenten voor energie-

verdeling, zekeringen en alle 

accessoires voor het eenvoudig

monteren van bijvoorbeeld

omkeer- of ster-driehoek-

combinaties.

3 Consistente werkflow

Elektrotechnische 

engineering met 

onbeperkte creativiteit

• Wees creatief en maak gebruik

van de functionalteiten, zoals

voor EPLAN productdata te

genereren en de mogelijkheid

van verschillende werk-venster-

aanzichten binnen de TIA 

Selection Tool.

• Of laat u stap voor stap leiden

door het proces met de Control 

Panel Assistant om uw doel

sneller te kunnen bereiken.

2 Digitale expertise van normen 

Normconform bouwen

zonder zorgen

• Expertise voor IEC en UL 

normconform ontwerpen is 

digital geïntegreerd binnen

Control Panel Design.

• Onder andere kunnen kabel-

dimensionering, kortsluit-

berekeningen worden

uitgevoerd, toekennen van 

referentie-aanduidingen en

documenteren volgens

toonaangevende normen.

• Ondersteund worden onder

andere normen UL508, 

NFPA79, NEC, 

IEC 60204-1 en IEC 81346.

•

1Eenvoudige dimensionering

Een nieuwe manier 

van dimensioneren   

• Smart Control Panel Design in 

de TIA Selection Tool maakt het 

configureren van motorgroepen

voor landen waar IEC en UL 

normeringen van kracht zijn

een stuk eenvoudiger. 

• Het u ondersteunt u tevens bij

het selecteren van bekabeling

voor de aangesloten belasting

en belangrijke dimensionerings-

berekeningen met één druk op 

de knop.

Smart Control Panel Design in de TIA Selection Tool
Vier voordelen in detail
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Integrated Control Panel
De eenvoudige weg naar geoptimaliseerde besturingspanelen

Expert

Know-how

Tools & data voor

digitalisering

in de engineering

Afgestemd product-

en systeemportfolio

De meest complete en vrijblijvende ondersteuning voor paneelbouwers

Consultancy, opleiding  en kennis 

• voor het toepassen van de normen en 

richtlijnen in combinatie met onze 

laagspannings, automatiserings- en drive 

portfolio

•Ter ondersteuning van efficiënte planning & 

configuratie

•Tools voor selectie, configuratie, design, 

dimensionering, systeem documentatie

•Product data voor integratie in engineering 

systemen

•Alles wat u nodig heeft voor schakelen, 

beveiligen, starten en besturen vanuit een 

bron voor uw besturingspaneel ontwerp en 

applicaties! 

•Gecoördineerde en geteste combinaties van 

producten en systemen voor iedere 

applicatie
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Integrated Control Panel
Profiteer van digitalisering door tools & data voor efficiënte engineering

Sizer configuration tool

SIMARIS curves SIMARIS therm

TIA Selection tool

SIMARIS design

Product configuratoren

Control Panel Design in TIA SelectionTool



Eenvoudige
productselectie

TIA Selection Tool

Selecteer en configureer producten
en gebruik de BOM direct in uw
engineeringssoftware



Eenvoudig
Engineeren

Control Panel Design

Tool met ondersteuning voor 
kortsluitstroomberekening, 
bepalen kabeldiameter en
normconforme componenten
volgens IEC & UL.
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Kortsluiting bij de 

generator / transformator

Hoogst mogelijke kortsluitstroom

in de machine

→ 3-polige kortsluiting nabij

de kabelinvoerklemmen

Belasting

Kleinste

kortsluitstroom

in de machine

→ 1-polige kortsluiting

nabij de belasting

Belangrijke bepalingen bij het dimensionering van het hoofdstroomcircuit
Mogelijke kortsluitingen – berekeningen van het kortsluit-afschakelvermogen

X

M

X

Impedantie van kabels verminderd

impact van de kortsluiting

X



Elektrische
schema’s en
paneelontwerp

CAE Tool

Digitale EPLAN productdata
beschikbaar voor het creëren van 
de elektrische schema’s van het 
besturingspaneel



Temperatuur-
huishouding

SIMARIS Therm

Ondersteuning voor 
warmtedissipatieberekening,  
voorkomen van uitval en
vroegtijdige veroudering
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Integrated Control Panel
SIMARIS planning tools

SIMARIS design

Netwerkcalculatie en dimensionering

(kosteloze basis versie, betaalde professionele versie)

SIMARIS project

Calculatie van benodigde ruimte voor de energie-verdeelsystemen, budgets en tenderdocumentatie

(Kosteloze licentie)

SIMARIS curves

Weergeven van uitschakelkarakteristieken, kapstoom- en doorlaadenergiegrafieken

(Licentievrij)

SIMARIS therm

Berekening interne temperatuurstijging voor besturingskasten

(Licentievrij)

SIMARIS planning tools bieden efficiënte support voor het dimensioneren van elektrische 

energieverdelingen en bepalen de benodigde componenten en distributie panelen
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Berekening van de warmtehuishouding in besturingspanelen met Simaris Therm

Een verlaging van de 

temperatuur met 5°C in het 

besturingspaneel verlengt de 

levensduur tot wel 20%. 

Verificatie van de 

temperatuurstijging is daarom 

essentieel en wordt gevraagd 

door de norm IEC 61439-1.

Gebruiksvriendelijk

Snelle selectie van voorgedefinieerde

kasten en devices. Handmatige 

aanpassingen mogelijk.

Efficient

Door gebruik te maken van beschikbare 

database gegevens.

Certificaat

Certificering als bewijs van de 

temperatuurstijging berekening volgens 

IEC 61439-1, supplement 2; IEC 60204-1.

Gratis

Download beschikbaar

https://new.siemens.com/nl/nl/markten/pa

neelbouw/temperature-rise-

calculation.html
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Berekening van het kortsluit-afschakelvermogen van bekabeling
Bepalende factoren (IEC-normering)

Normering biedt calculatie-methode voor het berekenen van het kortsluit-afschakelvermogen van bekabeling

Bepalende factoren zijn:  max.(smelt)temperatuur kabel – hoogte stroom – kabeldiameter – materiaal van de kabel
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Dimensioneren van bekabeling (volgens IEC-normering)
Bepalende factoren

Normering geeft richtlijnen voor het dimensioneren van bekabeling

Bepalende factoren zijn:  hoogte stroom – manier van installeren – materiaal van de kabel – omgevingstemperatuur
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Dimensioneren van het hoofdstroomcircuit met Control Panel Design in TIA Selection Tool
Zowel voor motorgroepen en hoofdschakelaar – kortsluit-afschakelvermogen en kabeldimensionering

Motorgroep 1 Motorgroep 2 Motorgroep 3

Motorgroepen

volgens IEC

Motorgroep 4

Motorgroep

volgens UL

Afschakelen afgaande 

motorgroepen 

- SIRIUS 3RT2 / 3RV2 / 3RA2 

motorstarters

- SIRIUS 3RW softstarters

- 3RV27 / 3RV28 circuitbreakers

Afschakelen

binnenkomende

voeding volgens

IEC of UL 

- SENTRON MCCB 

vermogens-automaten 3VA

- SENTRON Hoofdschakelaars

3LD2



22

Resultaat: normconforme documentatie van de motorgroepen incl. kabeldimensionering en kortsluitberekeningen

Control Panel Design in de TIA Selection Tool  
Rapporteren en documenteren
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Direct bestellijsten genereren van de gerealiseerde configuratie of in de Industry Mall winkelwagen plaatsen

Control Panel Design in de TIA Selection Tool  
Bestellijst genereren
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Benodigde datasheets, handboeken, EPLAN-productdata, certificaten, afbeeldingen en meer … binnen handbereik !

Control Panel Design in de TIA Selection Tool  
Snel en eenvoudig productdata verzamelen met de CAx-download-manager
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Zodra gevraagde productdata gereed is ontvang je een e-mail met een downloadlink

Control Panel Design in de TIA Selection Tool  
Snel en eenvoudig productdata verzamelen met de CAx-download-manager



Op zoek naar expertise en kennis voor uw besturingspanelen ?
Kijk op ons digitale kennisplatform voor ondersteuning bij uw elektrotechnische engineering

• Whitepapers

• Normeringen

• Certificaten

• Technische handboeken

• Brochures / flyers

• Webinars

• Softwaretools
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Download expertise en maak kennis met onze paneelbouw-experts
www.siemens.com/nl/paneelbouw   en www.siemens.com/nl/cpd

• Expert-interviews

• Tutorial video’s

• Praktische tips 

• Whitepapers

• Handboeken

• Webinars

• Workshops
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Live website Paneelbouw

https://new.siemens.com/nl/nl/markten/paneelbouw.html


Dank voor uw 

aandacht !

www.siemens.com/nl/paneelbouw

www.siemens.com/nl/cpd
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Ruud Dofferhoff

Productmanager SIRIUS Control Products &

Specialist Machineveiligheid

Prinses Beatrixlaan 800

2595 BN  Den Haag

Telefoon: 06 150 171 61

E-mail: ruud.dofferhoff@siemens.com 

Contact
Verkoop Binnendienst 

Digital Industries & Smart Infrastructure

Telefoon: 070 333 3515

E-mail: vip.nl@siemens.com

Internet: www.siemens.com/nl/industry

Industry Mall

www.siemens.com/nl/industrymall

Siemens Industry Online Support

www.siemens.com/automation/support

Website SIRIUS 

www.siemens.com/nl/sirius

Website Paneelbouw en Control Panel Design 

www.siemens.com/nl/paneelbouw

www.siemens.com/nl/cpd
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Consultative engineer
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