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Het aanbod van Phoenix Contact bleek ook  
precies aan te sluiten bij de behoeften. De  
installaties worden uitgerust met een ILC131  
controller, of een ILC151 indien de omvang van  
de installatie het gebruik van een remote I/O  
eiland vereist. De user interface is een WP 04T  
touch panel.

“Het panel is web based, wat betekent dat alle  
schermen door de PLC gegenereerd worden”, zegt  
Sven Coeckelbergs. “Dat maakt de programmatie 
 eenvoudig en indien gewenst, kunnen de schermen ook 
vanop afstand opgeroepen worden.” 

In de praktijk wordt dat niet zo vaak toegepast omdat 
niet alle carwashes over een internetaansluiting 

 beschikken en omdat het bijkomende kosten  
met zich mee zou brengen. Bovendien is er weinig 
behoefte aan, onder meer door de specifieke 
 benadering van CSW Automation. “We besteden  
veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid omdat 
 operatoren vaak mensen zijn die niet vertrouwd zijn  
met automatisering. We maken duidelijke, overzichtelijke 
schermen zodat mensen via de telefoon geholpen  
kunnen worden als er al eens een probleem is.”

Gebruiksvriendelijke interface

Diezelfde ondersteuning vonden de mensen van BleuBlue en  
CSW Automation ook bij Phoenix Contact, wat zeer bepalend  
was bij de keuze voor deze leverancier. 

“Het is uiteraard geen micro-onderneming meer, maar ze hanteren wel  
een heel persoonlijke aanpak”, zegt Stijn Schouterden. “Toen wij onze 
eerste installaties bouwden, waren ze meteen enthousiast om ons te 
 ondersteunen, onder meer door de engineeringssoftware PC WORX aan  
te bieden. Dat zijn elementen die voor een startend bedrijf een groot  
verschil maken. Ondertussen hebben we al een zeventigtal installaties 
 gebouwd, dus de investering die ze toen in ons gedaan hebben, heeft  
ook voor hen gerendeerd.”

Het verhaal van zowel BleuBlue als CSW Automation blijft  
bovendien groeien. De sturing van de waterzuiveringsinstallaties  
wordt voortdurend uitgebreid, met het doel om tot een compleet 
water management systeem te komen. Uitbaters van carwashes  
kunnen dan precies analyseren hoeveel water er verbruikt is,  
hoeveel hergebruikt wordt, enz. 

Het bedrijf heeft ook goede relaties uitgebouwd met fabrikanten van 
wasstraten waardoor zij de oplossingen van BleuBlue vaak meenemen  
in nieuwe projecten.

Intussen doet CSW Automation ook een hele reeks andere projecten, 
waaronder revisies van machines. De gestandaardiseerde benadering 
stelt hen in staat om hierbij zeer strakke doorlooptijden aan te bieden, 
wat bij revampings vaak een cruciaal criterium is. 

Het verhaal illustreert hoe het samenbrengen van specialisaties en 
 competenties, en het maken van pragmatische, doelgerichte keuzes,  
tot mooie groeikansen kan leiden.

CSW Automation: “They make things happen”.

Samenbrengen van specialisaties

“De eerste installaties heb ik zelf gebouwd”, zegt  
Stijn Schouterden van BleuBlue. “En ook al zijn  
geen twee installaties dezelfde, toch werd al snel duidelijk 
dat ik, op advies van CSW Automation, de sturing moest 
standaardiseren om efficiënt te kunnen werken.” 

Via een leverancier kwam hij in contact met  
CSW Automation, dat een antwoord wist te 
 formuleren dat perfect aansloot op de zienswijze  
van Stijn.

“We hebben de programmatie van de sturing op  
een objectgeoriënteerde manier opgevat”, zegt  
Sven Coeckelbergs. “Er zijn een aantal componenten  
in de waterzuivering die steeds terugkeren. Daarvoor 

 hebben we objecten geschreven die via paramaters 
 geactiveerd en ingesteld kunnen worden. Soms worden  
de pompen redundant uitgevoerd. Soms ook niet.  
In onze sturing wordt dat aangeduid met een  
parameter die er in het geval van een redundante  
uitvoering voor zorgt dat beide pompen afwisselend  
gebruikt worden. Op die manier kan een nieuwe  
installatie snel gebouwd worden, en hoeven er nadien  
in de programmatie ook geen aanpassingen meer  
te gebeuren indien een klant later beslist om zijn  
systeem uit te breiden.”

Objectgeoriënteerde aanpak

Die modulaire aanpak geldt overigens ook  
voor de sturingskast die eveneens door  
CSW Automation gebouwd wordt. 

Cédric Wéry: “We hebben voorgedefenieerde  
schema’s voor de verschillende objecten ontwikkeld.  
Daarmee kunnen we, zodra een bestelling binnenkomt  
met een lijst van de opties die de klant gekozen heeft, 
bijna automatisch het ontwerp van de kast genereren.  
De volledige doorlooptijd voor de bouw van de kast  
en de configuratie van de sturing bedraagt daardoor  
niet meer dan twee weken.”

Voor de elektrische componenten wordt standaard 
voor Phoenix Contact gekozen. Dat geldt voor de 

voeding, verdeelklemmen en beveiliging, maar ook 
voor de PLC en de webgebaseerde user interface. 

“We hebben carwashes die 60.000 liter water per uur  
verbruiken”, zegt Stijn Schouterden. “Dan begrijp je  
dat de betrouwbaarheid van de waterzuiveringsinstallatie 
zeer belangrijk is. Als men het water door een storing  
niet meer kan hergebruiken en een beroep moet doen  
op vers leidingwater, lopen de kosten zeer snel op.  
Met Phoenix Contact zijn we zeker van de  
betrouwbaarheid.”

Betrouwbaarheid zeer belangrijk

Meer weten?

Stefan Kerkhofs 
Industry Manager

Email: skerkhofs@phoenixcontact.be 
Tel.: +32 478 30 73 60

Het Belgische BleuBlue bouwt waterzuiveringsinstallaties voor carwashes, aan  
een ritme van twee nieuwe installaties per maand. Dat hoge tempo is mogelijk  
dankzij een  doorgedreven standaardisering die door partner CSW Automation 
 doorgevoerd werd. Omwille van de hoge eisen inzake betrouwbaarheid en flexibiliteit 
worden de installaties uitgerust met controllers en elektrische componenten van  
Phoenix Contact. Door de juiste competenties samen te brengen wisten de  
betrokken partijen een mooi groeiverhaal neer te zetten.

BleuBlue is het bedrijf van ondernemer Stijn Schouterden. Of beter gezegd,  
BleuBlue is Stijn Schouterden, want het bedrijf is in wezen een eenmanszaak.  
Stijn is een groot  voorstander van het bij start-ups populaire concept waarin  
microbedrijven hun expertises samenbrengen om oplossingen voor klanten  
te realiseren. Dankzij een reeks zorgvuldig uitgekozen partnerships is hij in  
staat om op een zeer efficiënte manier performante, competitieve installaties  
te bouwen.

Stijn Schouterden was in het verleden projectleider bij een firma die industriële 
 waterzuiveringsinstallaties bouwde. Later ging hij als verkoper aan de slag bij een  
fabrikant van carwashes. In 2010 besloot hij beide ervaringen te combineren  
in BleuBlue.

In diezelfde periode kregen ook Cédric Wéry en Sven Coeckelbergs de 
 ondernemersmicrobe te pakken. Zij brachten hun kennis en ervaring in industriële 
 automatisering en robotica samen in CSW Automation, een bedrijf dat zich  
onderscheidt door het volledige traject in automatiseringsoplossingen aan te bieden,  
van de studie en het ontwerp van projecten tot de realisatie en het onderhoud.  
CSW Automation legt zich voornamelijk toe op machinesturingen, machinerevisies,  
machineveiligheid, SCADA en robotica.

Cédric Wéry & Sven Coeckelbergs
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PHOENIX CONTACT NV/SA 

Minervastraat 10-12  
1930 Zaventem 

Tel.: 02 723 98 11  
www.phoenixcontact.be

CSW Automation legt zich voornamelijk toe op machinesturingen, machinerevisies, machineveiligheid, SCADA en robotica.

 linkedin.com/company/phoenixcontactbelgie 

 youtube.com/phoenixcontactbe 

 twitter.com/PhoenixContactB 

 phoenixcontact.be/blog


