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HANDS-OFF THE MACHINE?
DE PRODUCTIEOMGEVING VAN MORGEN



DOOR DE OGEN VAN DE KLANT VAN DE TOEKOMST
DE PRODUCTIEOMGEVING VAN MORGEN



 Mobiele technologie / IOT is zonder 
twijfel een belangrijke driver. 

 Technologieën zoals 3D-printen, 
robots en kunstmatige intelligentie 
worden volwassener en zullen steeds 
meer geïmplementeerd worden. 

INDUSTRIELE TRENDS
DE PRODUCTIEOMGEVING VAN MORGEN



Wat zijn de verwachtingen 
van uw klant in een dergelijke 
wereld? 

Hoe onderscheidend is uw
product of dienst over 5 jaar?

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
DE PRODUCTIEOMGEVING VAN MORGEN



BELANGRIJKE THEMA’S
FLEXIBELE PRODUCTIE SYSTEMEN



BELANGRIJKE THEMA’S
FLEXIBELE PRODUCTIE SYSTEMEN

Rol van Sensoren?
Voorspelbaar
onderhoud

Transparantie van de 
Machine

Omsteltijden
verkorten

Procesoptimalisatie



DE ROL VAN SENSOREN
FLEXIBELE PRODUCTIE SYSTEMEN

Bedrijfsvoering

Productie Systeem

Traditioneel Vandaag

ERP/MES 
Systeem

Fysieke 
informatie / data Aansturing

Machine 
Besturing

Toekomst?

Sensor        Actuator



FLEXIBELE PRODUCTIE SYSTEMEN
INDUSTRIE 4.0 | 4 ESSENTIAL ELEMENTS
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These are not really new elements. They are 
existing in all industrial systems also today.

However, in an I4.0 scenario, which is based 
on gathering and sharing of high-value 

(process) information  these components are 
interacting mutually and automatically, taking 

advantage of the new IT technologies.

3: Cyber-Physicial Representation

1: Thorough data acquisition

4: Horizontal Distribution



BIG DATA
FLEXIBELE PRODUCTIE SYSTEMEN



Kwaliteit boven kwantiteit!
Meer significante data betekent beter en efficiënter omgaan met data. 

Dit heeft zijn weerslag op sensoren:
 Deze zullen krachtiger en intelligenter zijn en zullen extra taken krijgen
 Zullen data voorbewerken, comprimeren en filteren in de sensor. 
 Sensoren leveren data die relevant is

Deze sensoren vind je in de markt terug als SMART sensoren.

VAN DATA NAAR INFORMATIE
FLEXIBELE PRODUCTIE SYSTEMEN



DE BRON VAN RELEVANTE DATA VOOR INDUSTRIE 4.0
SMART SENSOREN



IO-Link is de eerste, wereldwijd 
gestandaardiseerde, IO-technologie om met 
sensoren en actuatoren te communiceren. 
(IEC 61131-9) 

WAT IS IO-LINK
SMART SENSORS POWERED BY IO-LINK

TECHNISCHE KENMERKEN
 Seriële bi directionele point-to-point verbinding voor 

signaaltransmissie en stroomvoorziening 
 Achterwaarts compatible met alle PNP-uitgangsensoren 
 Overdrachtssnelheid: 4.8 kBit/s (COM1), 38.4 kBit/s 

(COM2), 230,4 kBits/s (COM3)
 Max. kabellengte: 20 meter 
 In standaard IO-modus (SIO) word proces data (zoals 

schakelsignaal of afstand waarde) cyclisch verzonden 
 In IO-link-modus word additioneel Proces-, Parameter-, 

Diagnostische- en  Service data acyclisch verzonden

IO-Link is een leveranciersonafhankelijk platform!



IO-LINK MASTER (HARDWARE) 
Elke master vormt zelf een veldbusverbinding of 
maakt deel uit van een modulair IO-systeem dat 
via een veldbus verbonden is.
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AUTOMATISERINGSCONCEPTEN
IO-LINK INTEGREREN

IODD FILES (APPARAAT BESCHRIJVING)
IO-apparaat beschrijving voor de specifieke 
configuratie van IO-Link apparaten. Omvat onder 
meer identificatie-informatie, de apparaat parameters, 
diagnostische en procesdata en communicatie-
eigenschappen. 
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PROGRAMMEREN (PLC FUNCTIEBLOKKEN)
Om eenvoudig te kunnen programmeren zijn er apparaat 
specifieke functieblokken. Deze maken de communicatie 
tussen de PLC en de IO-Link apparaten stukken eenvoudiger, 
evenals de onderhoudscommunicatie en de interpretatie van 
de procesdata.
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VOORBEELDEN
EXTRA VOORDEEL IO-LINK



VOORBEELD : CONTRAST SENSOR
Contrasttasters worden overwegend in 
verpakkingsmachines of drukpersen gebruikt 
voor de herkenning van print markeringen

TRADITIONEEL | ZONDER IO-LINK
 Digitaal schakelsignaal contrast markering
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VOORBEELD CONTRAST SENSOR
EXTRA VOORDEEL IO-LINK

POWERED BY IO-LINK 
 Digitaal schakelsignaal bij contrast markering

PROCESOPTIMALISATIE
Uitlezen “Quality of Run” | Sturen op kwaliteit
Autom. laden parameters | Minder materiaal
REDUCEREN OMSTELTIJDEN
Automatisch laden parameters | Tijdswinst
TRANSPARANTIE MACHINE
Sensor visualisatie | Diagnostiek & Digital Twin
VOORSPELBAAR ONDERHOUD
Uitlezen mounting feedback | Doorbuigen van roller
Uitlezen “Quality of Run” | Terug lopen betrouwbaarheid
Indicatie van probleem voor de machine stopt.
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VOORBEELD : INDUCTIEVE SENSOR
Worden gebruikt voor veelvoud aan 
toepassingen voor detectie van metalen en 
machineonderdelen 

TRADITIONEEL | ZONDER IO-LINK
 Digitaal schakelsignaal bij metaal 
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POWERED BY IO-LINK 
 Digitaal schakelsignaal bij metaal

PROCESOPTIMALISATIE
Meerdere schakelpunten: Digitaal / IO-Link | Flexibiliteit of 
onderscheid tussen verschillende materialen
Counter functie | Teller uitlezen via IO-Link
T-On Delay | Onderdrukken ongewenst schakelen
REDUCEREN OMSTELTIJDEN
Automatisch laden parameters | Tijdswinst
TRANSPARANTIE MACHINE
Sensor visualisatie | Diagnostiek & Digital Twin
VOORSPELBAAR ONDERHOUD
Temperatuur sensor | Oververhitting machine
Positie t.o.v. sensor | Slijtage van onderdelen
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SMART SENSORS & IO-LINK – THE FUTURE IS NOW
DE 3 GROOTSTE PLUSPUNTEN VAN SMART SENSOREN

1. Verhoogt flexibiliteit en machineproductiviteit 
 SMART-sensoren zijn plug-and-play te vervangen | automatisch laden van sensor parameters voorkomt onjuiste instellingen (IO-LINK v1.1). 
 Ideaal voor omgevingen waarin receptveranderingen vaak voorkomen. 
 Daarnaast ontlasten ze de machinebesturing en veldbus, doordat ze alleen relevante informatie verzenden. Dit in tegenstelling tot oplossingen die 

bergen ruwe data doorsturen. 
 Personeel hoeft geen sensor expert te zijn
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2. Hogere betrouwbaarheid en kwaliteit 
 SMART-sensoren faciliteren voorspelbaar onderhoud 
 Vaak kan het productieproces worden geoptimaliseerd met de aanvullende data die de sensoren leveren. 
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3. Minder kosten 
 SMART-sensoren kunnen veelal taken overnemen die nu nog worden vervuld door complexe (tijd efficiënt) en dure automatiseringssystemen (hardware 

kosten). 
 Ze zijn veel sneller in te stellen vergeleken met de tijd die nodig is voor het programmeren van een code in de PLC
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 Belangrijke thema’s zoals procesoptimalisatie, reduceren van omsteltijden, transparantie 
van de machine en voorspelbaar onderhoud wordt ondersteund vanuit SMART sensoren.

 IO-Link technologie maakt het mogelijk om tot op sensor niveau te communiceren en wordt 
breed gedragen door verschillende leveranciers van sensoren 

 SAMEN WAARDE CREEEREN | Kijk samen met uw sensor leverancier naar de voordelen 
voor uw toepassing vertaal dit naar de toegevoegde waarde voor uw klant en de 
eindgebruiker.

SMART SENSORS & IO-LINK | THE FUTURE IS NOW
AFSLUITEND



VOOR ELKE APPLICATIE EEN OPLOSSING
SICK SENSOR INTELLIGENCE



DANK U VOOR UW AANDACHT.

Kelvin Hagebeuk
Product Manager
SICK B.V.


