
Modulaire machinebouw dankzij 
Ethernet & Module Type Packages



Uitdagingen voor de klassieke architectuur

Meerwaarde van modulaire     
installatieconcepten

Module Type Packages

Orkestreren vs. Programmeren

Proces Equipment Assemblies Hardware

MTP & OPC UA workflow en software tools

TOPICS



DCS

PEAs

DCS stuurt alle IO signalen

Know-how transfer tussen equipment fabrikant 
en integrator

Verantwoordelijkheid in geval van fouten tussen 
fabrikant en integrator

Specifieke visualisatie

Uitbreidingen / aanpassingen

Hergebruik

Uitdagingen voor de klassieke architectuur
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WAT ALS……

Gedefinieerde interface tussen DCS en PEA

Integratoren hoeven de interne structuur van een 
PEA niet te kennen.

In geval van een fout wordt de 
verantwoordelijkheid gemakkelijk opgehelderd

PEA's brengen hun visualisatie mee

Plantuitbreidingen zijn gemakkelijker

PEA's zijn herbruikbaar

PEAs

DCS

PEAs



Verkorting van de productietijden in de fabriek

Snellere aanpassing  

Prefabricage en inkoop van materialen

Standaardisatie van planningsconcepten

Vereenvoudigde integratie van systemen in 

besturingssystemen

Standaardisatie



Gedefinieerd door VDI/VDE/NAMUR 2658 samen met 
ZVEI (standaard nog niet 100% definitief), wordt 
beheerd door de PNO.

Methodologie voor modulaire installaties

Definieert diensten voor het configureren, visualiseren 
en besturen van slimme PEA's

Verkort de doorlooptijd aanzienlijk

Maakt efficiënte "opschaling" mogelijk

MTP is de Enabler voor Plug-and-Produce

Module Type Package



MTP is de Enabler voor Plug-and-Produce
Reduced time-to-marked!



Orkestreren vs. Programmeren

RIO / veldapparaten worden bestuurd door de 
logica van de PEA

PEA - Heeft nu zijn eigen logica

DCS – Orkestratie van het totale systeem 



Hoge signaalvariëteit en -dichtheid
IEC61131-3 Panel PLC als lokale besturing en 
PCS communicatie via OPC UA
Bijv. PROFINET op PEA niveau voor RIO
Modulair automation system met Zone 2 
goedkeuring

PEA Automation Architectuur



IEC61131-3 Box-PLC als lokale besturing en 
PCS communicatie via OPC UA
Parallelle data-access voor RIO (NOA-concept)
Hoge beschikbaarheid
Diverse redundantie concepten
Voor niet Ex of Ex-I signalen
Montage non Ex of Zone 2/22 of Zone 1/21

PEA Automation Architectuur



IEC61131-3 IP67 Field-PLC als lokale besturing 
en PCS communicatie via OPC UA
Minimale montagetijd dankzij IP67-
componenten ‘plug-&-play’
Flexibel dankzij eenvoudige uitbreidbaarheid
Montage niet EX of zone 2/22
Ook Ex-signalen verwerken met IP67 barriers

PEA Automation Architectuur



Voorbeeld modulair plant design met moderne architectuur



Eerste Real-world project uitgevoerd in de laboratoria van een bekend 
farmaceutisch bedrijf 
Good Manufacturing Practice bibliotheken voor CODESYS in voorbereiding
Turck werkt met partners voor de uitvoering van de projecten

Hoe dan?? →WorkflowHoe dan??



De Tools voor MTP conforme werkwijze
MTP Process Definer

Diensten creëren
Procedures creëren
Parameters aanmaken
Mapping maken tussen diensten / 
procedures / parameters
Active Elements
Operation Elements
Diagnostische elementen creëren
Codesys Template Project

MTP File Definer

De symboolconfiguratie van Codesys
importeren
Initiële waarden importeren {.export}
HMI-schermen importeren 

MTP-file validatie en 
waar nodig modificatie
HMI-wijzigingen

AML Editor Plugins



Codesys MTP Template-Project & MTP Library

Codesys .export file

De Tools voor MTP conforme werkwijze
MTP Process Definer



De MTP-bibliotheek bevat de 
functieblokken en variabele structuren 
volgens MTP. Evenals de 
bedieningselementen om een lokale 
visualisatie te maken in de Codesys
Webvisu.

Met de geïntegreerde MTP-bibliotheek en 
de automatisch aangemaakte instanties 
van de MTP Process Definer van de 
functieblokken en variabelen is het 
relatief eenvoudig om de PLC-software 
verder aan te passen aan het proces.

De Tools voor MTP conforme werkwijze



Door de gestandaardiseerde structuur van de 
MTP-procedures wordt de proceslogica 
geprogrammeerd op vooraf bepaalde 
programmatoestanden (IDLE, STARTING, 
EXECUTING, enz.) in het project. 

Dit zorgt voor een duidelijke 
programmastructuur, het sneller creëren van 
PLC-software en een beter overzicht. 

Resultaat is een toestandsgeoriënteerde proces 
besturing

De Tools voor MTP conforme werkwijze

State model conform IEC 61512 (ISA-88)



De Tools voor MTP conforme werkwijze
Nadat de programmering is voltooid, worden de vereiste .export-bestanden aangemaakt en overgebracht naar de MTP File 
Definer. Beginwaarden, procedure-eigenschappen, MTP-weergave-eigenschappen, enz. kunnen worden opgeslagen.



Resultaat is een AML-gebasseerde Manifest.aml, als .MTP-bestand gezippt

De Tools voor MTP conforme werkwijze

In geval van een noodzakelijke wijziging 
van het MTP-bestand is het mogelijk om 
het bestand te openen en te wijzigen in 
de AML-editor van AutomationML nadat 
ook de HMI-Modifier-plugin is geladen.



MTP & OPC UA



Door NAT routing geen overkoepelende IP-ranges coördinatie noodzakelijk 



Gepresenteerd op de ZVEI 
stand op Achema 2022

MTP is geïmplementeerd op 
de TBEN-PLC met behulp 
van CODESYS

Verdere I/O-punten zijn 
toegevoegd door TBEN-S 
digitale en analoge modules

MTP live demo



Succesfactoren voor MTP

De nodige aanvragen van eindgebruikers, die bij de module en equipment 
leveranciers de aanlevering van een MTP-file in het bestek voorschrijven. 
Zelfs wanneer nog geen volledige modularisering mogelijk is, worden deze 
modulen over langere tijd flexibel inzetbaar en zo ook toekomstige 
projecten versnellen
De uitbreiding van bestaande DCS systemen met MTP functionaliteit zodat 
ook bestaande installaties kunnen profiteren van MTP gebasseerde
integratie van equipment
De internationalisering van de standaard, die vooralsnog vanuit de Duitse 
organisaties NAMUR, ZVEI & VDMA voortgedreven worden, adoptatie
door PNO is daarin zeker veelbelovend
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