Geïntegreerde slimme sensoren
Verhogen de productiviteit
n	Minimaliseren de stilstandtijd met continue
proces- en diagnosegegevens
n Maken snellere productwisselingen mogelijk
n Versnellen de inbedrijfname van machines
n	Maken het gebruik van slimmere machines
mogelijk in de Connected Enterprise
n

De ogen en oren van efficiënte
machines en apparatuur
Tenzij u van minuut tot minuut weet wat er gebeurt met
machines die in een productievestiging zijn geïnstalleerd, is
het onmogelijk om voortdurend optimale productiviteit en
efficiëntie te handhaven of om niet-geplande stilstandtijd
en productieverlies te voorkomen. Conventionele sensoren
voorzien doorgaans in de status aan of uit. Ze missen de
mogelijkheid om diagnostische of parametergegevens naar
de controller te communiceren.

Een geïntegreerde slimme-sensoroplossing voorziet in
alle vereiste gegevens om een allesomvattend beeld van
de status van de machine of productielijn te creëren. Als
integrale onderdelen van de Connected Enterprise zijn
slimme sensoren de eerste stap op weg van de reële wereld
naar de virtuele wereld.

Sensorkosten
¡¡ Configuratie en onderhoud
van meerdere detectietechnologieën

Waarom sensoren het
laten afweten
¡¡ Lage marge als gevolg
van stof

¡¡ Hernieuwde instructie bij

¡¡ Mechanische schade

elke productiewisseling
¡¡ Conversie van analoog

signaal
¡¡ Vervanging van

beschadigde sensoren
¡¡ Installatie en bedrading
¡¡ Ingebruikname van

machines

tijdens productie
¡¡ Onjuiste configuratie

of instructie
¡¡ Kabelbreuk
¡¡ Verwisselde kabel
¡¡ Materiaal- of doelwijziging

tijdens productiewisseling
¡¡ Verontreiniging

¡¡ Storingsanalyse

¡¡ Onderdeelstoring

¡¡ Talrijke sensorvarianten

¡¡ Kortsluiting

5-10%

Geïntegreerde slimme-sensoroplossingen
kunnen helpen zorg dragen voor minstens

Productietoename

¡¡ Productieafval

Onderhoudsopties
¡¡ Geavanceerde diagnostische informatie

¡¡ Storingsoorzaak

¡¡ Preventief, en niet reactief,

Kosten van stilstandtijd
¡¡ Productieverlies

vaststellen
(mechanisch/elektrisch)
¡¡ Sensorvervangingskosten
¡¡ Veiligheidskwesties
¡¡ Effect op overige

apparatuur

onderhoud
¡¡ Geplande stilstandtijd

mogelijk
¡¡ De leiding van uw

productievestiging in
handen nemen
¡¡ Gereduceerde

onderhoudskosten

Toegenomen
productiviteit
¡¡ Terugbrengen van
niet-geplande
stilstandtijd verbetert
de productiviteit
¡¡ Neem de leiding over uw

productieproces
¡¡ Neem op feiten

gebaseerde beslissingen
met geavanceerde
diagnostische informatie
¡¡ Snellere productiewis-

seling dankzij meerdere
sensorprofielen
¡¡ Snellere apparaatwisse-

ling dankzij automatische
apparaatconfiguratie
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Met beschikbare slimme sensoren voor druk, temperatuur,
afstand, beweging, niveau en stroming, is het mogelijk om
een allesomvattend beeld van uw proces te verkrijgen. Kennis
van de huidige sensorsituatie en -status zorgt ook voor tijdige
identificatie van mogelijke sensorproblemen.

Is er een sensorprobleem
dat we kunnen
tegenkomen?

! TEMPERATUUR °C

0 0 6 5

LAGE MARGE

0 7 5 0

!

Is de juiste
sensorconfiguratie
geladen?

Lage marge!

TELLEN VAN
ONDERDELEN

Reinigen is vereist

1 3 0 0

BESCHADIGDE
SENSOR

! ! ! !

!

! SIGNAALSTERKTE

Beschadigde
sensor

0 5 0 0

Zone 1,
Transportband

!
Ploegenwissel – laad
nieuw sensorprofiel

DRUK psi/bar

POSITIE mm

0 0 5 0

0 7 5 0
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Geïntegreerde slimme sensoren
Slimme sensoren voorzien in een continue stroom van waardevolle proces en diagnostische gegevens voor uw ontwerpomgeving, visualisatiesysteem, informatiesoftware en programmeerbare Logix-automatiseringscontroller – wat de Connected
Enterprise bevordert en helpt om een snellere doorlooptijd te
bereiken, de totale kosten van eigendom te verlagen, de inzet
van bedrijfsmiddelen te verbeteren en risico’s te beheren.
Visualisatie

De Connected Enterprise/Industry 4.0
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De Connected Enterprise creëren met
slimme sensoren voor slimme machines
Slimme sensoren
worden rechtstreeks
in Studio 5000®
geprogrammeerd

De geïntegreerde slimme-sensoroplossing van Allen-Bradley en het Logixbesturingsplatform helpen uw programmeertijd te verkorten, het opstarten en de
ingebruikname te vergemakkelijken en diagnoses te stroomlijnen. Premier Integration
helpt complexiteit en fouten te reduceren door te voorzien in samengestelde
controllerprogrammering en apparaatsysteemconfiguratie, -bediening en -onderhoud
in de enkelvoudige softwareomgeving van de constructieomgeving Studio 5000.

Slechts één
ontwikkelomgeving
voor het configureren
en programmeren
van sensoren

Uitbreidingsprofielen
voor vereenvoudigde
ontwikkeling, gebruik
en onderhoud van
machines

Snellere doorlooptijd

¡¡ Programmeer sensoren en controller in dezelfde softwareomgeving

(Studio 5000®-software)
¡¡ Intuïtief programmeren vereenvoudigt de initiële configuratie en helpt

logicafouten te elimineren
¡¡ Naadloze integratie met de geïntegreerde architectuur van Rockwell Automation

Lagere totale kosten van eigendom

¡¡ Geen oplopende kosten voor slimme sensoren
¡¡ Geen bedradingswijzigingen nodig bij het overstappen van bedrade

Rockwell Automation-sensoren naar slimme sensoren
¡¡ Premier Integration vermindert de complexiteit en het aantal fouten
¡¡ Gereduceerde constructietijd
¡¡ Volledig configureerbare sensoren reduceren de apparaatinventaris en

stroomlijnen de SKU’s met 50 %

Verbeterd gebruik van bedrijfsmiddelen

¡¡ Eenvoudige toegang tot bruikbare, in context geplaatste gegevens die kunnen

helpen om de algemene apparatuureffectiviteit en de gemiddelde storingsvrije
intervallen te maximaliseren
¡¡ Realtimediagnose optimaliseert preventief onderhoud en probleemoplossing,
en reduceert de probleemoplossingstijd met maximaal 90 %
¡¡ Doordat met meerdere profielen de wisselingstijd voor elke sensor van minuten
tot seconden wordt gereduceerd, wordt flexibele productie mogelijk gemaakt

Ondernemingsrisicobeheer

¡¡ Automatische apparaatconfiguratie reduceert fouten bij het vervangen van

sensoren
¡¡ Configuratiewijzigingen zijn beperkt tot uitsluitend bevoegd personeel;

Geschikt voor mobiliteit – alle relevante sensorgegevens altijd onder handbereik

BOM‑compliantie is verzekerd
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Scenario 1
Informatie over
bewerkingen met
mobiliteit
Uitgebreide realtimegegevens over productie
¡¡ Procesgegevens inclusief gegevens over geactiveerde
uitgangen en meetgegevens
¡¡ Diagnostische gegevens over sensorconditie en
communicatiestatus
¡¡ Apparaatprofielgegevens inclusief instelpunt- en
drempelwaardegegevens
¡¡ Bewakings- en trendgegevens over signaalsterkte,
contrast, versterking

1

2

3
1. Machine werkt normaal

2. Sensor detecteert neerslag van stof

¡¡

3

3.	Operator in realtime geïnformeerd over sensortype en
locatie van sensor

5

5. Veilige werkingsparameters hersteld

4

4. Tijdige preventieve actie ondernomen

6

6. Bewaking wordt voortgezet

SCAN DE QR CODE om te zien hoe geïntegreerde slimme sensoren verschil kunnen maken
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Scenario 2
Slimme inbedrijfname
met slimme sensoren
en mobiliteit
Bruikbare gegevens om te helpen de algemene
apparatuureffectiviteit en de gemiddelde storingsvrije
intervallen te maximaliseren
¡¡ Optimaliseer preventief onderhoud en
probleemoplossing
¡¡ Reduceer probleemoplossing tijdens ingebruikname
met maximaal 90 %
¡¡ Verkort wisselingstijd voor elke sensor van minuten tot
seconden
¡¡ Meerdere profielen maken flexibele productie mogelijk

1

1. Nieuwe machine nodig

2

2. Voorbereide machine afgeleverd

¡¡

3

3. Slimme sensor bewaakt configuratieparameters

5

5. Machine draait op volle snelheid

4

4. Snelle aanpassingen voor betere prestaties

6

6.	Continue slimme bewaking van groot bereik aan
waarden in FactoryTalk-software

SCAN DE QR CODE om te zien hoe geïntegreerde slimme sensoren verschil kunnen maken
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Scenario 3
Sensorvervanging
met automatische
apparaatconfiguratie
Hartslaginformatie van sensor optimaliseert operationele
betrouwbaarheid
¡¡ Eenvoudig defecten lokaliseren, zelfs in de grootste
machine
¡¡ Automatische apparaatconfiguratie minimaliseert
stilstandtijd
¡¡ Toepassingsspecifieke naamgeving (ASN) lokaliseert
apparaat dat aandacht behoeft

1

2

3
1. Apparaat werkt normaal

2. Hartslaginformatie van sensor naar plc is onderbroken

¡¡

3

3.	Informatie uit toepassingsspecifieke naamgeving (ASN)
leidt de operator rechtstreeks naar de storing

5

5.	Automatische apparaatconfiguratie wordt in
milliseconden gedownload en geconfigureerd.

4

4.	eBOM voorziet in de leveranciersgegevens en het
onderdeelnummer van het apparaat voor eenvoudige
en snelle vervanging

6

6.	Apparaat is weer snel operationeel, na minimale
stilstandtijd.

SCAN DE QR CODE om te zien hoe geïntegreerde slimme sensoren verschil kunnen maken
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Scenario 4

1

2

Productwisseling
Meerdere sensorprofielen opgeslagen in de
Logix‑controller
¡¡ Ruim bereik aan sensorparameters beschikbaar
¡¡ Stilstandtijd geminimaliseerd en machinecapaciteit
verhoogd met 5 tot 10 %
¡¡ Minimaliseert het afdanken van producten
¡¡

1. Machineconfiguratie voor productie van product A

3

4

3. Tijd voor productwisseling

5

2.	Slimme sensoren geconfigureerd op de transportband
met parameters voor product A

4. Nieuwe productie geïnitieerd

Downloaden van meerdere profielen

Instelpunt afstandswaarde fleshoogte

Instelpuntwaarde
flessentelling

6

RGB-waarde
flesetiketkleur

RGB-waarde
fleskleur

5.	Gelijktijdig downloaden van meerdere profielen
op vier sensoren

6.	Slimme sensoren beschikken over nieuwe parameterinstelling voor product B – machine is klaar om te worden
gestart

SCAN DE QR CODE om te zien hoe geïntegreerde slimme sensoren verschil kunnen maken
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Scenario 5

1

2

Slimme tracking
en tracing
Radiofrequentie-identificatie/RFID
¡	Toegenomen productie-efficiëntie en meer inzicht in
de leveringsketen met gedetailleerde tracering van
wie, wanneer, waar en wat er is gedaan om producten
samen te stellen
¡¡ Streepjescodelezers
¡	Hoogwaardige tracering op artikelniveau voor
toegenomen efficiëntie en beter inzicht in de
leveringsketen
¡¡ Geïntegreerde identificatie van producten
¡ Intuïtieve programmering
¡ EtherNet/IP met DLR (apparaatniveauring) garandeert
een redundant netwerk
¡ Geïntegreerd in Studio5000 wat voorziet in een enkele
ontwerp- en programmeeromgeving
¡ Het modulaire, geïntegreerde softwarepakket
FactoryTalk ProductionCentre biedt uitgebreide
productiebeheerfunctionaliteit
¡¡

1.	Traceren en identificeren op artikelniveau in de
productielijn

3

3. Traceren en identificeren van verpakte producten

5

5.	Producten en grondstoffen worden getraceerd in elke
fase van fabricage tot verzending en verder

2.	Verbonden met Logix-controllers via EtherNet/IP,
en geprogrammeerd door Studio 5000

4

4.	Realtimegegevens worden verwerkt in het software
pakket FactoryTalk ProductionCentre om de productie‑
efficiëntie te maximaliseren

6

6.	Eén constructieomgeving met Studio5000 voor het
configureren en programmeren van alle facetten: Logix,
HMI, Stratix 5700, PowerFlex, Kinetix, MES, Stratix 5700

SCAN DE QR CODE om te zien hoe geïntegreerde slimme sensoren verschil kunnen maken
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Overzicht van slimme sensoren
42JT

Foto-elektrische sensoren, kleine rechthoekige behuizing,
IP69K, instelbaar, modellen met rode led en laser

836P

Solid-state druksensoren, bereik -1 tot 550 bar, analoge uitgang,
1 of 2 discrete uitgangen

42EF

Foto-elektrische sensoren, universele M18- en vierkante
bevestiging, IP69K, instelbaar, rode led, temperatuur- en
tellerfunctie

837T

Solid-state temperatuursensoren, bereik -50 °C tot 250 °C,
analoge uitgang, 1 of 2 discrete uitgangen

45LMS

Laserafstandssensoren, 8 m, 15 m en 50 m afstand, discrete en
analoge uitgang, instelbaar venster, IP67

1734

Point IO-Link Master, In kast IP20, 4x IO-Link-kanalen,

45CRM

Sensoren voor kleurregistratiemarkering, RGB-sensor,
40 µs reactietijd, 2 uitgangen, IP67

1732

IP67 IO-Link Master, 4 poorten M12, 8x IO-Link-kanalen,
EtherNet/IP, DLR en tijdstempel

Inductieve miniatuursensoren, 3 mm tot 5 mm diameter,
temperatuur- en tellerfunctie, IP67

56RF

Industriële RFID HF, 13,56 MHz ICODE-norm, SLI- en FRAM-tags,
transceivers, handhelds, EtherNet/IP

871TM

Volmetalen langeafstandssensoren, cilinder M8, M12, M18, M30,
3x-detectiebereik, IP69K

48CR

Industriële codeleescamera, 1D- en 2D-codes, DPM-codes,
EtherNet/IP

871FM

Inductieve platte miniatuursensoren, temperatuur- en
tellerfunctie, IP67

842E

EtherNet/IP-encoder, hoge resolutie, singleturn en multiturn,
DLR

871C

873P

Ultrasone sensoren, detectiebereik tot 6 m, 1xPNP, 2xPNP,
analoge stroom- en spanningsuitgang
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Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), ’s werelds grootste specialist in industriële automatisering, maakt zijn klanten productiever en de wereld duurzamer. Overal ter wereld
genieten onze productmerken Allen-Bradley® en Rockwell Software® een uitstekende reputatie qua innovatie en uitmuntendheid.
Volg ROKAutomation op Facebook, Twitter en Google Plus.

Abonneer u op ons op Youtube. Maak een connectie met ons op LinkedIn.

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, Studio 5000 en Studio 5000 Logix Designer zijn handelsmerken van Rockwell Automation, Inc.
Merken die niet van Rockwell Automation zijn, vormen het eigendom van hun respectieve eigenaars.
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