
Eén schaalbaar platform van PLC tot 
robotbesturing 

voor grote en kleine machinebouw 



Het Industriële Automatsering bos 

Verschillende merken 



Machine automatisering 
Eenvoudig Complex 

Een platform 
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Eén schaalbaar platform 



Compacte machine automatisering  
Eén platform 
• HMI 

• PLC 

• Simple motion 

• 8 assen 

• Frequentie omvormers 

 

 



Complexe Machine automatisering  
• Alle disciplines in één systeem 

• Single point of configuration 

• Centrale bediening 

• Ook via mobiel en tablet 

• Remote programmeerbaar 

• Synchronisatie met SQL en Orcale 

• Tracking and tracing 

• Overall Efficiency OEE 

 



Multi CPU platform 

 

 

 

Data exchange 

• Alle disciplines verenigt door 
snelle data uitwisseling 

• Geen netwerk nodig 

• Snelle reactie tijden 

• Eenvoudig te configureren 



Een Software platform 



Netwerk configuratie 
• Overzichtelijk 

• Verschillende netwerken 

• Transparant 

• Eenvoudig configureerbaar 

• Backup- en restore 

• Batch download 



Global tag database 

• PLC tags 

• HMI tags 

• Motion tags 

• Robot tags 



Single point of configuration 

• Netwerk parameters 

• Communicatie parameters 

• Multi CPU settings 



Netwerk configuratie 

• HMI 

• System Q 

– PLC 

– Robots 

– Motion 

System Q 



PLC controller 

PLC controller 



PLC controller 



Robot controller 

Robot controller 



Robot software 



Motion controller 

Motion controller 



Motion controller 



Motion controller 

Servo versterker 



Servo versterker 



MES module 

MES module 



IT system 

PLC, GOT 

MES Interface 

IT system 

Database 

Host IT 

Data processing) 

PLC communication 

Communication module 

PLC (CPU) 
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MES application 

Database 

MES application 
DB DB 

MES module 



MES module 

• Synchronisatie met database 

– SQL 

– Orcale en andere 

• Tracking and tracing 

• Overall Efficiency OEE 



En nog veel meer 

• Positioneer module 

• Netwerk module 

• I/O module 

• Counter module 

• Etc. 

 

 



HMI 

HMI 



Centrale bediening 
• Transparant (alle componenten) 

• Knoppen en objecten 

• Trending 

• Alarmen 

• Templates 

• Special functies 

 



E- manual (update) 



E- manual voor hard- en software 



Stand-alone of geïntegreerd 

1 single robot controller 

3 Robots  

Met volledige PLC functies 
Netwerk opties 



Integratie met Vision 



Integratie met Solid work 



IoT 



Samenvatting 

• Op maat configureerbare oplossingen 

• Van compact tot complex 

• Snel en eenvoudige engineering 

• Open en transparante communicatie 

• High-level advies, 
service en support 



Koning & Hartman 
• Een uniek technologiebedrijf 

• Zonder het te weten kom je ons elke dag tegen. Thuis, 
onderweg of op het werk. Je ziet ons niet, maar achter de 
schermen maken we een wereld van verschil.  

• Technologie en Innovatie. Dat is de kracht van  
Koning & Hartman. Niet voor onszelf, maar voor onze klanten. 
Slimme oplossingen, vernieuwend, goed voor hun business. 
Daar gaan we voor! 


