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TELEDIAGNOSE 
 

 

 Teleservice voor monitoring en preventieve 
bewaking 

 
Teleservice wordt ingezet ter ondersteuning van 
serviceafdelingen bij het gebruik van moderne 
informatietechnieken. Gegevens over machines en processen 
worden automatisch gelezen, draadloos getransporteerd en 
opgeslagen. Op een centrale plaats leiden de (automatische) 
analyses tot diagnoses, op basis waarvan verdere maatregelen 
gepland kunnen worden.  
 
Over het algemeen wordt hierbij samengewerkt met een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in teleservice. Dit bedrijf zorgt ervoor dat 
de gegevens continu op een centrale plaats verzameld worden 
en dat de gebruiker of producent geïnformeerd wordt (“on-line”) 
over afwijkingen van machinefuncties. Vaak gaat het om 
preventieve waarschuwingen, zodat reparaties, verwisseling 
van onderdelen en aanpassing van functies vroegtijdig plaats 
kunnen vinden, waardoor hoge kosten vermeden worden 
(geen uitval door schade, vroegtijdige detectie van slijtage, 
langere bedrijfstijden, geen reiskosten). 
 
Met de huidige technische mogelijkheden kan teleservice 
veelzijdig worden ingezet voor: 

• Het bijhouden van een dagboek over de werking van de 
machine (monitoring, kostencalculaties); 

• De klant kan worden ondersteund bij het bedienen van 
de (complexe) machine of bij het leren omgaan met de 
machine (scholing); 

• Diagnose van de machinefuncties op basis waarvan 
vroegtijdig maatregelen gepland en genomen kunnen 
worden; 

• Communicatie met machines of met de 
besturingseenheden van processen: functies 
(regelingen) kunnen aangepast worden om een goede 
kwaliteit te waarborgen; 

• Verzameling van informaties tijdens het in bedrijf zetten 
van een machine; vaak gaat het hier om communicatie 
in twee richtingen; 
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• Met gegevens uit de praktijk kunnen complexe 
machines tijdens hun gebruik geoptimaliseerd worden 
(betere regelingen, anticiperen op instabiele processen, 
toerenregelingen, productiesnelheden, enz). Diagnose 
met automatische therapie kan in samenwerking met de 
machine” geleerd worden (modellering van het proces 
voor het opstellen van regels t.b.v. preventieve 
bewaking).  

 
HYNATEC heeft de mogelijkheid een station in te richten om 
TELEDIAGNOSE als communicatiemiddel tussen mens en 
machine optimaal en flexibel te kunnen gebruiken.  

• De machine kan met een speciale internetpagina 
communiceren d.m.v. gebruik van de mobile telefoon 

• De machine of het productieproces heeft een 
transmissiemodule die op bepaalde tijden contact maakt 
met de internetpagina om gegevens door te geven. 

• De gebruiker van de machine kan op ieder moment, 
waar dan ook, zich met een paswoord toegang 
verschaffen tot de gegevens over de machine.  

• De ingang van de module is verbonden met sensoren of 
met een PLC-besturingseenheid; de uitgang is een 
modem; de toegang tot de webpagina is 
voorgeprogrammeerd. 

• De meetgegevens op de webpagina hebben een 
eenvoudige structuur en kunnen bewerkingen 
ondergaan: bijvoorbeeld Excel-bestanden. 

• Indien gewenst kunnen vanaf de webpagina signalen 
naar de machine worden gezonden voor verandering in 
de boodschappen of voor aanpassing in de besturing. 

• De transmissie van gegevens wordt zodanig aangepast 
dat de GSM-verbinding juist wordt gebruikt: er worden 
kleine hoeveelheden data - vaak in pakketten - 
verstuurd, zodat de verwerking van de gegevens 
overzichtelijk blijft.  

• De internetpagina kan verdere gegevens bevatten over 
handleidingen, en onderhoudsvoorschriften. 
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De architectuur van TELEDIAGNOSE is zodanig gekozen dat 
integratie en gebruik van de transmissiemodule goedkoop is. 
TELEDIAGNOSE is geen “hot-line” en is niet geschikt voor een 
strikte 24-uur bewaking van een machine. 

• TELEDIAGNOSE kan gebruikt worden tijdens het 
inregelen van een machine of proces 

• TELEDIAGNOSE is niet alleen hard- en software voor 
het versturen van gegevens; het servicestation is 
bemand met specialisten, die de gegevens van de 
machine op hun waarde kunnen schatten 

• TELEDIAGNOSE wordt door HYNATEC ingezet voor 
het realiseren van diagnose- en therapiestructuren in 
machines. 

• TELEDIAGNOSE is een hulpmiddel bij uitstek om over 
een langere periode het besturing- of regelsysteem 
optimaal af te kunnen stemmen op externe parameters. 

 
 
 
 
 

 
 


