
De veldbus als asset… 

…in Plant Asset Management 



Praktijk: 

Ontsluiten van diagnose-informatie uit meetinstrumenten en actuatoren om 
productie uitval te voorspellen en onderhoudsactiviteiten in te plannen. 

Plant Asset Management 
Definitie: 

Strategie met als doel de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
bedrijfsmiddelen (assets) te maximaliseren. 

? 



Het belang van assets 

Bron: 

Customer questionnaire 
Plant Asset Management 
(NAMUR, 2006) 

Huidige PAM focus 



Waarom de veldbus als asset? 

• Inzicht in de gezondheid van de ruggengraat 
van uw systeem 

• Vroegtijdige indicatie bij mogelijke 
communicatieproblemen 

• Mogelijk maken van conditie-gebaseerd 
onderhoud voor het complete systeem 

• Voorkomen van onverwachte 
productiestilstand 
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Increasing effectiveness and efficiency 

Corrective 
Maintenance 65% 

Preventive 
Maintenance 30% 

Condition 
based 

Maintenance 
5% 



Wat is de veldbus als asset? 

De veldbus als asset betekent dat de bus beschouwd wordt als volwaardig 
bedrijfsmiddel, waaruit diagnose-informatie kan worden ontsloten. 

 
Voorbeelden van diagnose-informatie: 

• Voedingsspanning en -stroom 

• Signaalniveaus en -vervorming 

• Signaal-ruis verhouding 

• Retries, syncs en stations lost 

• Configuratiefouten 

 

Fysieke laag 

 

Communicatie laag 

 



Componenten 

De veldbus kan met toepassing van de juiste componenten voor het ontsluiten 
van diagnose informatie als asset worden opgenomen in een PAM systeem. 

Endress+Hauser SFG500 Softing TH Link PROFIBUS 

Pepperl+Fuchs SK3 ADM 

PROCENTEC ComBricks serie 



Componenten 

Endress+Hauser SFG500 Softing TH Link PROFIBUS 

Pepperl+Fuchs SK3 ADM 

PROCENTEC ComBricks serie 

Procentec 
ComBricks Serie 

Pepperl+Fuchs 
SK3  

Endress+Hauser 
SFG500  

Softing 
TH Link PROFIBUS 

PROFIBUS DP 
  

PROFIBUS PA 
  

Fysieke meetingen 
  

FDT/DTM gateway  
   

Asset monitor 
 



Praktijkvoorbeeld (1) 

Branche 
Chemie 
 
Doelstelling 
Minimale productie-uitval door 
conditie-gebaseerd onderhoud 
 
Toegepaste componenten 
Endress+Hauser SFG500 
PROCENTEC ComBricks 
Pepperl+Fuchs ADM 



Praktijkvoorbeeld (1) 

PROFIBUS DP 



Praktijkvoorbeeld (1) 

PROFIBUS PA 



Praktijkvoorbeeld (2) 

Branche 
Food (zuivel) 
 
Doelstelling 
Vroegtijdige indicatie bij 
communicatieproblemen 
(early warning) 
 
Toegepaste componenten 
Softing TH Link 
Endress+Hauser SFG500 
PROCENTEC ComBricks 



Praktijkvoorbeeld (2) 



Conclusie 

1. De veldbus als asset is een concept waarmee het mogelijk is om voor het 
complete systeem conditie-gebaseerd onderhoud door te voeren. 
 

2. Er zijn praktijkvoorbeelden van hoe de veldbus als asset kan worden 
beschouwd en hoe hiervan de diagnose-informatie kan worden ontsloten. 
 

3. Er is nog wel ontwikkeling nodig om diagnose van de bus op alle lagen in 
de topologie conform NAMUR NE107 zichtbaar te maken. 
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