
Veldcommunicatie in relatie tot 
Smart Factory 

Marcel Vennemann 
Sales Manager 
Turck B.V. 
  
Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle 
Postbus 297,  NL-8000 AG Zwolle 
T    +31 38 422 77 50 
F    +31 38 422 74 51 
E    marcel.vennemann@turck.com 
W  www.turck.com 

mailto:marcel.vennemann@turck.com
http://www.turck.com/


genegenheid 

Bescherming 

vrije tijd 

bestaansrecht creativiteit 

vrijheid 

overstijging 

begrip 

deelnemen 

identiteit 

De behoefte 

• De behoefte van de mens wordt steeds groter om artikelen 
zoveel mogelijk zelf samen te stellen naar een persoonlijk 
product. 

• De interactie tussen mens en machine wijzigt. De consument 
krijgt via internet meer invloed op de aansturing van productie 
machine of processen. 

Waardoor ontstaat Smart Factory ? 

De mens 



Smart factory 4.0 
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Ethernet 

Veel computers, één gebruiker  
(decentralisatie) 

één computer/plc, 
veel gebruikers 
(centralisatie) 

Remote I/O 

Binnen Industrie 4.0 gaat de Smart Factory naar 
een steeds intelligentere omgeving. 

één computer, 
 1 of meerdere gebruikers 

Smart Factory, waar zijn we nu en waar gaan we naar toe? 



Smart Factory, welke drijvende factoren? 



Bron: www.fraunhofer.de  
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Smart Factory heeft betrekking op de totale levencylus. 

http://www.fraunhofer.de/


• Het analyseren en verwerken van big data. 
• Interoperabiliteit van automatiseringssystemen van b.v. machines, CRM, PDM, 

MES, ERP en PLM systemen, Bluetooth, WIFI, GSM,UMTS en GPS  systemen etc. 
Er wordt achter de schermen door DKE VDE gewerkt aan een 
Normeringsroadmap Industrie 4.0 

• Beveiliging van gegevens  door toepassing van nieuwe cybertechnologie. 
• Integratie van nieuwe topologische al dan niet autonome netwerken en 

verbindingen. 
• Toepassen van slimme sensoren, actuatoren en embedded systemen en 

slimme overdrachtstechnieken. 
• Kostenbeheersing (het op de juiste manier toepassen van slimme 

technologieën en methoden bij het implementeren van Industrie 4.0 
afgestemd op de totale bedrijfsketen) 

De uitdagingen 

http://www.dke.de/de/std/documents/rz_roadmap industrie 4-0_engl_web.pdf
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http://www.dke.de/de/std/documents/rz_roadmap industrie 4-0_engl_web.pdf
http://www.dke.de/de/std/documents/rz_roadmap industrie 4-0_engl_web.pdf


Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory de oplossingen. 
• Big data  betekend steeds meer data over veldcommunicatie lijnen. Om dit beheersbaar 

te houden zullen Robots en werkstations  etc. in een flexibele productie proces steeds 
meer autonoom werken. Ze krijgen hun eigen verantwoording in de PCS laag. De  big 
data wordt autonoom verwerkt tot vraag en antwoord data voor netwerk 
communicatie. 

 
 
 
 
 
 

• Steeds slimmere sensoren voor het meten de MES, lean en maintenance data etc. 
zorgen ook meer voor autonome afhandeling en het effectiever aanleveren van 
gevraagde data. 

denso 

 
• Op de PCS laag wordt de decentrale informatieverwerking en afhandeling ter plaatse 

gedaan door b.v programmeerbare ethernet gateways in bv HMI’s ,  
       frequentieregelaars, verdeelmodules etc. Deze data is tot laatste (de sensor) 
       laag waar ter wereld benaderbaar.   
 
• Diagnose bewaking vind steeds meer plaats via circulaire buffers in 

ethernet gateway modules  c.q. componenten waardoor deze diagnose 
steeds eenvoudiger als gewone tekst, via een webserver af te vragen is. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Dt3KDcT-ssyz4M&tbnid=RgPZC9kI_3e4dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.roboticsbusinessreview.com/article/a_robots_intuition_can_humans_and_machines_ever_become_compatible_coworkers/Kawada_Industries&ei=oMMMVMSBOMqxPJaJgagK&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNHDA9rX_LJVg0lPGZM-0JWxep5qWw&ust=1410208800988040


• Sensoren en actuatoren worden tot aan de laatste 
meter toegankelijk d.m.v. bijvoorbeeld een veldbus 
neutrale communicatiestandaard als IO-Link. 

       
  

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory de oplossingen 
 

• Eenvoudige lijn topologie met Ethernet mogelijk door ingebouwde switches in veld 
communicatie apparatuur c.q. modules.   

• (Remote) parametrering via FDT (Field Device Tool)/DTM of webserver draagt bij aan 
standaardisering, de informatie toegankelijkheid en flexibiliteit van 
productieprocessen.  

• Automatisch scannen van de in  het veld aanwezige 
sensoren en actuatoren verkort parametreringstijden.  
 
 

• Automatische parametrisatie  vanuit een master bij 
vervanging van sensoren of componenten.  



• Kostenbesparende opbouw door toepassing van een eenvoudiger bekabeling topologie. 
 
 

• Minder kans op fouten aansluitingen en (EMC)storingen.  
 
 

• Snelle op- of ombouwtijden. 
 
 

• Korte inbedrijfstellingstijden. 
 
 

• Kortere inwerktijden flex- /medewerkers. 
 
 

• Snellere en eenvoudige diagnose mogelijkheden. 
 
 
 

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory kostenbeheersing 



• Multiprotocol (Ethernet IP, Modbus, Profinet) als toepassing in allerlei soorten veld 
apparatuur zorgt voor gelijkblijvende veldcommunicatie hardware  voor 
verschillende masters. Eén tekeningpakket c.q. stuklijst, Multiprotocol (met auto 
herkenning)  
 

• Bijdrage in verkorting van down time door automatische parametrisatie  vanuit een 
master bij vervanging van sensoren of componenten.  
 

• Beschikbaarheid van meet data door slimme sensoren zorgt voor eenvoudige 
implementatie in maintenance systemen (Just in time maintenance  is bereikbaar) 
 

• Documentatie beheer (via webdatabase geïntegreerd aan uniek ID van component)  

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory kostenbeheersing 

https://www.google.nl/url?q=http://pdb.turck.de/en/DE/group/0000000800000c32000b0023&sa=U&ei=3xgqU86OH8aNtAaCiIDADQ&ved=0CF0Q9QEwGA&usg=AFQjCNFfn8sy7Y_CapVGUrExfLIrCXC07w


Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory: de fysieke laag 
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tot16 digitale signalen 

(TBIL) 
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   Block-I/O 4.0“ – TBEN-S 

3 adrige kabel 

(max. 20 m) 

Tot 16 digitale signalen 

(High res.) analoge signalen geparametreerd via 

Pactware (IO-link) 

BL67 

 
BL20 

3 adrige kabel 

(max. 20 m) 

FEN20-16DXP 

 

FEN20-4DIP-4DXP 

 

BL compact 

Master 

Master 
 Master 

+ Multiprocol  nu al door Turck leverbaar als,  + 

* Inductieve koppeling– NIC-Series, 

  24 VDC in-/output  en 12 W power  

  transmissie over 7 mm lucht interface. 

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory: de fysieke laag 
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 Data drager 
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Power supply 
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BL67-PG-XX 
programeerbare gateway 
voor decentrale 
afhandeling van RFID lees- 
en schrijfacties en 
communicatie naar de 
freeskop picker robot 

 

 Freeskop 

Motor control/ 
Frequency  
converter 

Start, stop, test , run signaal 

Freeskop  
picker robot 

RFID identificatie voor vervanging freeskop las tip elektrode na 250 frees beurten.  

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory: de praktijk  

1. Freeskop TIP tooling drager Robotarm 

Laspistool 
Freeskop  
picker robot 

Freeskop tooling 
drager 

  laskop 



Turck FGEN block Ethernet/IP modules heeft minder dan  

100 milliseconden nodig om volledig operationeel te zijn. 

meer toolwissels 
vraagt hogere eisen aan 
Fast  startups 

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory: de praktijk  

Meer flexibiliteit zorgt in de robotica 
voor meer toolwissels.   

Meer toolwissels zorgt 
voor meer data en meer 
startups. 

Data 
schrijven/lezen 
via RFID. 



Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory: de praktijk  

Besparing op 
bekabeling kosten en 
in- en uitgangen. 

 IO Link druksensoren communicatie via Banner wireless  

  Ethernet radios 

Skid applicatie  
powertrain 

Smart Factory verlangt een 
nieuwe kijk op 

veldcommunicatie  



Einde  

bedankt voor uw 

aandacht. 

Veldcommunicatie in SMART FACTORY 


