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Automatisering in de

machinebouw
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Smart machine 
design

Industry 4.0
Energy 

efficiency

Bouwen aan machines voor morgen

Industrie speelt in op belangrijke trends.

Van een gewoon product naar functie
oplossingen.

Producenten willen meer flexibiliteit en 
kosten kunnen besparen. 

Nieuwe dimensie in 
Automatisering.
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Een network gekoppeld, adaptief en lerend productie systeem

De fabriek van de toekomst

CP Factory partner facility
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Eén oplossing voor verschillende applicaties

>50 verschillende componenten 
zijn geïntegreerd in één !!

De toekomst in functie integratie

Motion Terminal

Pneumatische Computer 
met programmeerbare ventiel functies

Intelligente product oplossingen 



Remote I/O module

../../animatie/MotionTerminal.exe


Festo Motion Terminal

Digital simplicity – creating value

Ventiel functie
control 

(3/2, 4/2, …)

Maximale flexibiliteit
Standaard configuraties

Nieuwe toepassing in bestaande 
machines.

Tijdens bedrijf wisselen van 
ventiel functie op elk moment. 

1 type ventiel voor alle functies.



Festo Motion Terminal

Digital simplicity – creating value

Smoring functie

Cilinder snelheidsregelingen 
zijn niet meer nodig !!

Dus:
• Sneller inregelen

(copy/ paste)
• Geen inkoop van materiaal
• Geen assemblage meer
• Ontregelen in bedrijf is niet 

meer mogelijk

Nieuwe functies:
• Dynamische aanpassingen 

gedurende de beweging
• Cyclustijd aanpassingen met 

zelflerend effect 



Volledige functie integratie
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Een applicatie: 

Pick & Place unit met
• Vacuüm cups,
• Opgewekt vacuüm met druk controle
• Afblaas puls

Bestaande oplossing Nieuwe systeem oplossing



connectie en web server interface
Aansturing via PLC

Voeding
24V DC

Cyclische communicatie
via PROFINET

Acyclische communicatie 
via web server

WebConfig

Veldbus koppeling



Van PLC naar Systeem

Veldbus koppeling



Van PLC naar Systeem

Veldbus koppeling



Veldbus koppeling
Vertaling van mechanisch naar software

Mechaniek Code



Pneumatische cobot
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Mechatronische systemen worden Smart & Connected

Industrie 4.0

Sensor

Luchtverzorging Ventielen

Cilinder/actuatorCobot



Trends
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• Flexibele productie omgevingen – Lot size One

• Nieuwe intelligente hardware door software aangestuurd

• Digitalisering

• Koppelbaarheid van netwerken – industrieel Ethernet (OT/IT)

• Verticale integratie – van sensoren naar MRP/ Cloud systemen

• Data verrijking + AI = intelligente systemen
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Vragen ???

Benno Brinkers
Product Market Manager
Valves & Remote I/O systems

Festo BV
Schieweg 62, DELFT
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