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VK-set

Basis
VK-Dynamics is het standaard visualisatiepakket dat Van Kempen (VK) 
Koudetechniek levert bij koelinstallaties. De software biedt een plattegrond van 
het gebouw met alle installaties. Elke ruimte is afzonderlijk op een detailscherm 
in beeld te krijgen, inclusief de machinekamer.

VK-Set geeft de instellingen van de 
koeltechnische installatie helder en 
overzichtelijk weer. Per component, 
bijvoorbeeld een cel, delen we de 
informatie op in categorieën. VK-Set geeft 
inzicht in de instellingen en groepeert 
deze.

Verder kunt u met VK-Set ook makkelijk 
een weekschema maken voor bepaalde 
instellingen, nadat u bent ingelogd. Op 
basis van toegewezen rechten is per 
gebruiker bepaald welke instellingen hij/zij 
kan wijzigen.

VK Dynamics

We noemen dit ook wel SCADA: 
Supervisory Control And Data 
Acquisition. Alle belangrijke meet- 
en regelwaardes worden hier in één 
oogopslag gepresenteerd. Verder kunt u 
er instellingen beheren, grafieken bekijken 

en andere belangrijke data uit het systeem 
halen.
In het overzicht hiernaast is te zien wat er 
onder VK-Dynamics valt. In de volgende 
hoofdstukken lichten we de verschillende 
modules en hun werking toe.

• Stel de koeltechnische installatie in

• Maak een weekschema van instellingen

• Maak een standaard set instellingen

• Laad een standaard set instellingen



VK-changelog

VK-cloudsync

VK-remote control     

VK-chart

De gewijzigde instellingen van de 
koeltechnische installatie staan 
overzichtelijk in de VK-Changelog.

In een tabel is terug te vinden:

Belangrijke instellingen worden 
automatisch opgeslagen in de VK-Cloud. 
Door deze periodieke synchronisatie heeft 
VK altijd instellingen van max. 24 uur oud 
paraat, wanneer er een disaster recovery 
nodig is. Een onmisbare service die 
standaard bij VK Dynamics hoort!

Als de server - bij hoge uitzondering - 
uitvalt, blijft uw koelinstallatie volledig 
functioneren met de laatste settings. 
Bovendien kunnen wij in no-time een 
server reproduceren door de combinatie 
van onze 100% back-up en de cloud back-
up.

VK-Chart vereenvoudigt de grafieken. 
De componenten van een installatie zijn 
weergegeven in een boomstructuur (een 
‘tree’). Zo geven alle grafieken een helder 
overzicht en zijn waardes makkelijk te 
lezen.

Altijd inzicht in uw koelinstallatie, waar 
ter wereld u ook bent. Met een ‘Log 
Me In’-account kunt u op de pc van 
de koelinstallatie kijken en deze zelfs 
bedienen.

VK-Remote control is te gebruiken op een 
smartphone, een tablet of een computer, 
en is natuurlijk uitstekend beveiligd.

Deze praktische tool geeft u veel 
vrijheid, zonder de controle te 
verliezen. 

• Welke instelling is gewijzigd

• Wie heeft de instelling gewijzigd

• Wanneer is de instelling gewijzigd

• inzicht oude en nieuwe waardes

• Automatisch periodieke back-up cloud

• Instellingen zijn max. 24 uur oud

• Mogelijkheid reproduceren van een server

• Door grafieken bladeren

• Custom grafieken opslaan



VK-Centraal cel management

ModulesVK Central
VK-Central is een collectie aanvullende modules op het standaard VK Dynamics 
systeem. Door de juiste modules toe te voegen aan het basissysteem, sluiten we 
perfect aan op uw specifieke wensen. Zo richten we samen een systeem in dat 
optimaal bij uw product past en dat u de juiste informatie op het gewenste moment 
geeft. In de volgende hoofdstukken worden de aanvullende modules van VK Central 
toegelicht.

VK-CCM (Centraal Cel Management) toont 
de metingen, tellers en instellingen van 
de gekoelde ruimtes overzichtelijk in een 
tabel.

De tabel bestaat uit kolommen, waarin 
alle gekoelde ruimtes naast elkaar zijn 
weergegeven. Horizontaal zijn drie 
groepen uitgesplitst: voor metingen, 
tellers en instellingen. Hierdoor kunt u 
de gegevens van vele koelcellen bekijken, 
vergelijken en wijzigen.

De rechten zijn per gebruiker in stellen, 
zodat u kunt bepalen welke instellingen 
hij/zij na het inloggen kan wijzigen.

• Weergave metingen en tellers

• Instellingen maken gekoelde ruimtes

• Logboek bijhouden gekoelde ruimtes

• Standaard set instellen product

• Laad standaard instellingen



VK-Visual celmanager

VK-rapport

• Instellingen maken van de celmanager

• Estafette regeling visualiseren

• Celmanager visualiseren en koude/warmte  

 behoefte inzichtelijk maken

• Bekijk metingen en tellers

• Personaliseer de weergave

• Selecteer periodes

• Exporteer tabellen als pdf

In de VK-Visual celmanager zijn de 
celmanager en de estafette te vinden. 

De celmanager is hier ook in te stellen. De 
kleurentabellen per gekoelde ruimte en 
de lijsten in de celmanager zorgen voor 
overzicht.

U kunt ook hier weer de rechten per 
gebruiker instellen, om te bepalen welke 
gegevens hij/zij na het inloggen kan 
wijzigen.

De naam zegt het al: hier maakt u 
rapporten van metingen en tellers voor een 
selecteerde periode. 

In de kolommen staan de gemeten 
gegeven, in de rijen staat de datum. De 
tabellen zijn als pdf-bestand te exporteren 
om te bewaren.



VK-momentaan

VK-profile

Voorbeeld

VK-Energy

Met de module VK-Momentaan kunt u op 
ieder moment van de dag een overzicht 
creëren. Zo kunt u makkelijk een dagelijkse 
controle van de belangrijkste condities in 
gekoelde ruimtes uitvoeren. Bovendien 
geeft VK-Momentaan een indicatie of de 
alarmwaardes voor temperatuur, CO2 of 
O2 zijn bereikt. 

Het overzicht uit VK-Momentaan is 
automatisch op vaste tijden af te drukken. 
Handig, dan liggen de controlelijsten aan 
het begin van de dag vast klaar op de 
printer.

De VK-Profile module is heel interessant 
voor bedrijven die een bepaald traject 
willen maken. Dat kan bijvoorbeeld van 
instellingen op basis van temperatuur. 
Maar voor bijvoorbeeld rijpkamers kan dat 
ook op basis van ethyleen en CO2.

Uw product heeft een bepaald inkoeltraject of temperatuurverloop nodig om goed 
te kunnen ontwikkelen. Verder heeft dat product ook een bepaald traject qua 
ethyleen nodig. 

Met VK-Profile kunt u eenvoudig het meest optimale traject maken. U kunt zelfs 
de hellingshoek van het temperatuurverloop en ethyleenverloop meegeven. 
Daarmee regelt u bijvoorbeeld een stijging of daling in de temperatuur (°C per uur) 
of ethyleenwaarde (ppm ethyleen per uur). Zo creëert u in een handomdraai de 
perfecte condities voor uw product. 

VK-Energy verdeelt de elektrische energie 
die de totale installatie verbruikt [kWh] 
over de verschillende ruimtes. Het 
systeem houdt daarbij rekening met vier 
factoren: de koelduur, de ventilatieduur, de 
verwarmduur en de ontdooiduur. Natuurlijk 
kunt u het verbruik van de installatie over 
een periode of van een specifieke ruimte 
opvragen. 

• Op elk gewenst moment een overzicht

• Automatisch printen op een vaste tijd

• Verdeling verbruikte kWh installatie

• Selecteer periodes

• Krijg inzicht in de verbruikte energie

• Maakt trajecten van instellingen

• Importeer en exporteer trajecten



VK-SET REMOTE

VK-data

VK-Set remote geeft de instellingen van 
de koeltechnische installatie helder en 
overzichtelijk weer. Per component, 
bijvoorbeeld een cel, delen we de 
informatie op in categorieën. VK-Set 
remote geeft inzicht in de instellingen en 
groepeert deze.

Verder kunt u met VK-Set remote ook 
makkelijk een weekschema maken voor 
bepaalde instellingen, nadat u bent 
ingelogd. Op basis van toegewezen 
rechten is per gebruiker bepaald welke 
instellingen hij/zij kan wijzigen. 

VK-Set remote bedient op afstand de 
VK-Dynamics server en geeft ook een 
geselecteerd aantal meetwaarden weer. Zo 
kunt u dus ook eenvoudig bedienen vanuit 
uw eigen kantoor, in plaats van enkel op 
de server in de gekoelde ruimte.

Met VK-Data exporteert u gegevens uit 
de koelinstallatie als Json-bestand. Dit 
bestand is via het bedrijfsnetwerk te 
downloaden of lokaal op de pc in de 
koelinstallatie te raadplegen. Deze export 
kan gebruikt worden als datakoppeling 
naar bijvoorbeeld een ERP- of WMS-
systeem.

VK-Data levert onder andere informatie 
over:

• Stel de koeltechnische installatie in

• Maak een weekschema van instellingen

• Maak een standaard set instellingen

• Laad een standaard set instellingen 

• Bekijk meetpunten

• Temperaturen

• Systeem drukken

• CO2/O2 waardes

• Koelduren/acties

• kWh waardes



Modules

VK-aam

VK-Logging

VK Cloud
VK-Cloud is een serie aanvullende modules die cloud-gerelateerd zijn. Verschillende 
modules kunnen als aanvulling op het standaardpakket worden ingezet, zodat het 
hele systeem perfect aansluit op uw specifieke wensen. Hieronder geven we een 
overzicht van de VK-Cloud modules en hun toegevoegde waarde.

Als er een storing optreedt, wil u zeker 
weten dat dit gemeld wordt natuurlijk. 
Daarvoor kunt u vertrouwen op VK-AAM. 
Deze cloudservice stuurt automatisch een 
e-mail of sms naar de contactpersoon om 
de storing te melden.

Gewenste meetwaardes worden gelogd 
naar de cloud door de module VK-
Logging. In het log kunt u deze waardes 
van verschillende onderdelen van de 
koeltechnische installatie vervolgens 
terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan de 
energiemeting met een korte samenvatting 
hoeveel kWh er verbruikt is. De gegevens 
over een zelf te kiezen periode zijn ook in 
grafiekvorm af te lezen.

• E-mail en/of sms notificatie

• Categoriseert storingen

• In te zien op mobiel, tablet en pc

• Inzichtlijk meest frequente storingen

• Meetwaardes in grafiekvorm

• Tekstuele samenvattingen per ruimte

• Automatische periodieke rapportage

• Inzichtelijk via mobiel, tablet en PC 

• Print de grafiek inclusief samenvatting



VK-Auto rapport

VK-analyse

VK-dashboard

VK-mobile app

VK-archive

VK-digital Signage

Met VK-Auto rapport ontvangt u periodiek 
een pdf met grafieken plus samenvattingen 
van de aangegeven componenten. Deze 
rapporten komen vanuit de VK-Logging en 
de alarmen van de afgelopen periode.

Als u de VK-Logging module gebruikt, 
maar zelf de analyse niet kan (of wil) 
doen, is VK-Analyse een waardevolle 
toevoeging. Net als bij VK-Auto rapport 
maakt deze module rapporten aan van de 
componenten in de installatie. Als extra 
ontvangt u een verslag van de deskundige 
die de installatie geanalyseerd heeft.

Ontvang een link naar het laatst 
binnengekomen controlepakket. Zo heeft u 
op ieder moment informatie over eventuele 
storingen.

Inzicht in de belangrijkste meetwaardes 
binnen handbereik! Met deze onmisbare 
app kunt altijd en overal de gegevens van 
uw koelruimtes checken.

Gemaakte werkbonnen, E-schema’s en 
P&ID-tekeningen zijn in het VK-Archive 
terug te vinden.

Met VK- Digitale signage biedt Van Kempen 
een informatiescherm om te gebruiken in 
ontvangsthallen of productie-omgevingen. 
Presenteer de informatie bijvoorbeeld op 
een 50” scherm zodat iedereen er direct 
van kan profiteren.

• Helder overzicht van temperatuur,       

   prestaties en meldingen 

• Toegankelijk via mobiel, tablet en pc

• Maak werkbonnen inzichtelijk

• Maak E-schema’s inzichtelijk

• Maak koeltechnische schema’s inzichtelijk

• Bepaal zelf de frequentie

• Bepaal zelf de getoonde componenten

• Overzicht van de meest recente storingen

• Bekijk grafieken en samenvattingen



Van Kempen Koudetechniek heeft al 
ruim 75 jaar ervaring in industriële 

koudetechniek, en meer dan 40 jaar in 
het automatiseren van koude installaties. 
We hebben kennis van techniek én van uw 
producten. Door alle specialismes in eigen 
huis te hebben, zijn we servicegericht en 

hebben we een echt partnership met onze 
klanten. U kunt dus 24 uur per dag, 7 

dagen per week op ons bouwen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? 
Neem contact met ons op en laat u 

verrassen door de volledigheid van onze 
diensten.

www.vkkt . n l


