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Enkco Foodgroup in Holten is 
een grote speler in de markt 
van koelverse en diepgevro-

ren vlees- en vleesvervangende 
producten. Enkco levert aan 
supermarkten, slagers, horeca en 
catering. We zijn op bezoek in de 
vestiging aan de Waagweg waar de 
vleesproducten van de band rollen. 
Het assortiment is heel breed, van 
de traditionele gehaktbal tot de 
innovatieve Bretonse Slavlinder à la 
minute. In een nieuwe fabriek, ook 
in Holten, maakt Enkco een almaar 
groeiend assortiment vleesvervan-
gers onder de merknaam Vivera. 

Alert
Bij Enkco staat de continuïteit van 
de productie altijd voorop. Project-
leider en coördinator techniek 
Marinus Nijland van Enkco was dan 
ook direct alert toen hij vanochtend 
een verontrustend telefoontje kreeg. 
Een alarm in het amoniakdetectie-
systeem, vlak voor het opstarten 
van de productie in de vleesverwer-
kende Enkco-vestiging. Het detec-
tiesysteem gaf een waarde aan die 
normaal gesproken goed is voor 
een heel vervelend scenario: brand-
weer op de stoep, installatie stilleg-
gen, fabriek ontruimen en produc-
tie plat.
“Ik was nog thuis en heb via mijn pc 
ingelogd in het besturingssysteem”, 

Ingenieurs en automatiseringsbureau voor levensmiddelenbedrijven RBK Group hee�  afgelopen zomer de verou-
derde regelsystemen van de koudetechnische installatie voor de vleesproductie van Enkco Foodgroup vervangen. 
Door de omvang van de koel- en vriessystemen een heel uitdagende klus. Het resultaat mag er zijn: een stabielere, 
e�  ciëntere installatie waarin alle proceswaarden op ieder moment van de dag exact terug te halen zijn.

Tekst Charles Hasselman

vertelt Nijland. De Enkco monteur 
van dienst constateerde ter plekke 
dat er geen lekkage was. Nijland zag 
direct dat een amoniakdetectiekop 
defect was en kon de brandweer 
afbellen: “Vanuit huis heb ik de 
detectiekop uitgeschakeld en tien 
minuten later kon de machineka-
mer weer opstarten. Dankzij het 
nieuwe RBK regelsysteem wisten 
we meteen wat er precies aan de 
hand was en konden we veel sneller 
dan voorheen reageren. De produc-
tie heeft er geen moment last van 

RBK realiseert vlekkeloze 
ombouw regelsysteem 
koelinstallatie Enkco

BEDRIJFSPROFIEL

gehad. Met ons oude regelsysteem 
was dat niet gelukt.”

Verouderde PLC’s
De koudetechnische installatie van 
de vleesverwerkende fabriek 
behoort tot de grotere in zijn soort. 
De installatie werd tot voor kort 
aangestuurd door verouderde 
Mitsubishi PLC’s op verschillende 
locaties in de fabriek. “Daar wilden 
we vanaf omdat we problemen 
voorzagen met de verkrijgbaarheid 
van vervangingscomponenten,” 

Stilvallen productie is grootste nachtmerrie
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vertelt Nijland. “Onze grootste 
nachtmerrie is het stilvallen van de 
productie.”
De RBK Group, al jaren de huisadvi-
seur van Enkco, kreeg de opdracht 
de installatie te voorzien van één 
geïntegreerd up to date besturings-
systeem. Gekozen is voor drie 
Siemens S7 PLC’s in combinatie 
met een PC met daarop RBK’s eigen 
innovatieve Fopro® besturingssoft-
ware, op maat gesneden voor de 
Holtense fabriek. Fopro is ontwik-
keld voor het beheren van volauto-
matische productielijnen met 
transportsystemen, en voor de 
beheersing van processen als 
koelen, invriezen, ontdooien, koken 
en bakken. Het is een totaalbeheer-
systeem voor alle technische 
installaties. Het zwaartepunt ligt bij 
de besturing van industriële 
koelinstallaties.

Uitdagende ombouw
Aan de opdracht koppelde Enkco de 
harde eis dat de productie geen 
hinder van de ombouw mocht 

ondervinden. “Een uitdaging”, 
erkent Theo Vliek, manager projects 
van de RBK Group. “We hebben 
ervoor gekozen de ombouw in twee 
stappen te doen. Afgelopen april 
hebben we in één weekend de 
Mitsubishi programma’s vervangen 
door het nieuwe Siemens program-
ma. De bestaande Mitsubishi 
hardware functioneerde als door-
geefl uik voor de besturingssignalen. 
Daardoor konden we proefdraaien 
met de nieuwe software. De 
hardware hebben we pas vervangen 
toen we zeker wisten dat de soft-
ware foutloos draaide. Het bekabe-
len en uitwisselen van de hardware 
vond in één weekend medio juli 
plaats.”
Nijland: “Ik heb ‘m best even 
geknepen. Maar het was heel goed 
voorbereid. De productie heeft er 
geen enkele hinder van ondervon-
den.” RBK heeft, met het oog op 
dergelijke ombouwprojecten, al 
vroeg een aantal speciale Mitsubishi 
modules op voorraad genomen die 
het mogelijk maken om een grote 

Foto’s staan op de ftp. Eén van de foto’s in de machinekamer 
mag vervallen. Kijk maar wat het beste past. Van de prints-
creen zijn er twee, kies maar wat het beste werkt.

Pleun, wil je het bijschrift van de bovenste foto van pagina 11 
aanpassen? De tekst past er nu niet in.

De oranje balk van de TE bijlage is hier niet passend. Dit is 
een artikel van het 'gewone blad' dus de bovenbalk moet 
blauw zijn.

Pleun, het spijt me, maar de klant wil heel graag de bovenste 
kader er nog bij in hebben. Vandaar dat ik het verhaal heb 
teruggezet naar vormgeving.

Ik heb het kader aangepast, maar dat mag nu wel iets kleiner 
dan het was.
Ik zie dit artikel niet terug in de plank.
Yvonne

Graag onderaan de pagina's juiste maand, jaartal en jaargang 
zetten

1334: Het touchscreen bij de tempe-
reercellen.

1335: Wegen van vlees. Het beheersy-
steem van de productie is gekoppeld 
aan het beheersysteem van de koude-
technische installatie.

1340: In de machinekamer: rechts 
Vliek, links Nijland

1349: idem, alleen nu Nijland rechts en 
Vliek links.

Bijgaand ontvangt u, zoals gisteren be-
sproken, enkele printscreens van het 
beheersysteem van Enkco.

Het touchscreen bij de tempereercellen.

Wegen van vlees. Het beheersysteem van de pro-
ductie is gekoppeld aan het beheersysteem van de 
koudetechnische installatie.

In de machinekamer: rechts Theo Vliek, manager projects van de RBK Group en links projectleider en coördinator techniek bij 
Enkco, Marinus Nijland.
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ombouw als deze in twee stappen 
te doen. “Het in een keer ombou-
wen van programmatuur en 
hardware is bij een installatie van 
deze omvang vragen om proble-
men,” zegt Vliek. “Als je software 
goed op de proef is gesteld en er 
gaat na het ompluggen iets mis, 
dan weet je dat de fout in de 
bekabeling zit. Doe je alles in een 
keer, dan kan de fout ook in de 
software zitten. Van zo’n scenario 
wordt je niet blij. Ik ken een geval bij 
een mengvoederfabriek waar ze 
alles in een keer gedaan hebben. 
Maanden later waren ze nog aan 
het puinruimen.”

Intelligent systeem
Met de Fopro-software van RBK en 
de industriestandaard Siemens S7 
heeft Enkco een intelligent en 
e�  ciënt besturingssysteem in huis 
dat volgens Nijland heel goed 
bevalt. “De installatie draait veel 
stabieler. We hadden op warme 
dagen problemen met hoge 
temperaturen en hoge drukken. Dat 
is nu aanzienlijk minder.” Enkco 
gaat ervan uit dat de energiereke-
ning omlaag gaat, al is het nog te 
vroeg om te zeggen hoeveel 
besparing het nieuwe systeem gaat 
opleveren. De verwachting is 
minimaal 10 procent.
Een belangrijk pluspunt is dat met 
Fopro het inzicht in de installatie 

sterk is verbeterd. Vliek: “Typerend 
voor Fopro is dat productiesyste-
men gekoppeld zijn aan het regel-
systeem van de koelinstallatie. Dus 
niet alleen het koelproces is inzich-
telijk, maar ook de productiepro-
cessen. Iedere proceswaarde is op 
elk moment van de dag terug te 
halen.” Nijland vult aan: “We hebben 
als Enkco nu de mogelijkheid om 
net als bij een videorecorder terug 
in de tijd te gaan en het proces te 
bekijken. Voor ons is dat een 
enorme verbetering. Stel dat het 
systeem een melding geeft dat er 
ergens tijdens het productieproces 
een temperatuur in een vriescel of 
gaarinstallatie niet is gehaald. Nu 
kunnen we exact terughalen vanaf 
welk moment dat het geval was. 
Daardoor kunnen we heel gefun-
deerd de beslissing nemen een 
partij eruit te halen, waarmee we 
voorkomen dat de consument in 
gevaar komt.”

Laagdrempelig
Prettig is ook dat het besturingsnet-
werk veel laagdrempeliger is voor 
gebruikers, ervaart Nijland. “Voor-
heen kon de productievloer slechts 
in beperkte mate gebruik maken 
van het systeem. Nu beschikt 
bijvoorbeeld de operator van de 
tempereercellen over een touch-
screen aan de muur. Hij krijgt 
daarop alleen de waarden en 

storingsmeldingen te zien die voor 
hem van belang zijn. Als er in een 
cel een waarde niet wordt gehaald, 
verschijnt er een niet te missen 
rode streep op het touchscreen, 
zodat hij actie kan ondernemen. 
Misschien staat er een deur open 
omdat de cel geladen wordt, maar 
het kan ook duiden op een storing. 
Daardoor kunnen we veel eerder 
ingrijpen en echte problemen voor 
zijn.”

Proceswaarde
Vliek van RBK vult aan dat de jongste 
versie van het softwarepakket Fopro 
op internet explorer is gebaseerd. 
“Ons vernieuwde Fopro biedt meer 
inzicht in de installatie en functiona-
liteit dan het gros van de gangbare 
SCADA-oplossingen. Een videofunc-
tie bijvoorbeeld, zul je niet snel in een 
SCADA-pakket tegenkomen. De 
manier waarop Fopro de informatie 
voor de gebruiker beschikbaar stelt is 
uniek. Elke proceswaarde kan met 
een vrij in voeren interval terugge-
haald worden. Vroeger was het veelal 
een kwestie van resetten en hopen 
dat de storing niet terugkomt. Nu is 
de oorzaak vaak direct bekend.” De 
kracht van een goede visualisatie is 
enorm, vindt Vliek. Zo bleek kort na 
de installatie van Fopro in een 
vrieshuis van een andere klant dat de 
koelinstallatie daar niet goed functio-
neerde, waardoor de klant de afgelo-
pen tien jaar eigenlijk onnodig circa 
20 procent te veel energie had 
gebruikt.
Vliek: “Meten is weten. We proberen 
zoveel mogelijk inzicht in het 
complete proces te scheppen. Bij 
Enkco hebben we Fopro gekoppeld 
aan onze Fobis-software voor het 
beheer van goederenstromen. De 
hele deegbereiding wordt eigenlijk 
aangestuurd vanuit Fobis en uitge-
voerd door Fopro. De kracht van RBK 
Group ligt in dat soort totaalsyste-
men. Je ziet dat sommige mensen 
nerveus worden omdat zoveel 
informatie inzichtelijk wordt. Onze 
fi losofi e is: ga mee met nieuwe 
technieken, maar probeer ook bij 
oude techniek eruit te halen wat erin 
zit. Daar verdien je vaak meer mee.” 

Vier PLC’s omgebouwd
De RBK Group heeft in de vleesverwerkende vestiging van Enkco op 
verschillende locaties in de fabriek vier PLC’s omgebouwd met in totaal 
1238 IO’s.
* Deegbereiding (drie mengmachines met automatische ingrediëntendo-
sering, koppeling met ERP).
* Machinekamer 1 (vier Mycom schroeven en vier zuigers voor de koeling 
van diverse ruimtes en vriestunnels).
* Machinekamer 2 (twee zuigercompressoren voor de koeling van twee 
grote vriescellen).
* Machinekamer tempereercellen (twee zuigercompressoren voor koe-
ling/verwarming van de tempereercellen).

Elk van deze installaties is in één weekeinde omgebouwd. Bij machineka-
mer 1 is omwille van de bedrijfszekerheid gekozen voor een ombouw in 
twee fases.
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