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Modulaire diagnoseoplossingen voor de fabriek van de toekomst 

 

Intelligente diagnose, altijd en overal 

 

Ostfildern, april 2018 – Door intelligente productieprocessen, 

waarin alles met alles is verbonden, kan de productiviteit 

duidelijk worden opgevoerd. Daartoe moeten echter vele 

uiteenlopende gegevens beschikbaar zijn. Innovatieve 

diagnoseoplossingen moeten flexibel schaalbaar zijn en zijn 

voorbereid op de eisen van de intelligente fabriek. 

 

Om de functionele veiligheid (safety) te garanderen, moeten 

bijvoorbeeld installaties onmiddellijk stoppen wanneer een hek naar 

een gevarenzone wordt geopend. De status van deze hekken wordt 

geregistreerd middels veiligheidssensoren, die vaak volgens de 

volgende gestandaardiseerde procedure in serie zijn geschakeld: 

OSSD-uitgangen (Output Signal Switching Device) van de ene 

sensor worden verbonden met ingangen van de volgende sensor. 

Om te achterhalen welke sensor is geactiveerd, moesten voorheen 

alle sensoren in een sterkabelverbindng afzonderlijk worden 

aangesloten, wat arbeidsintensief en duur is. Bovendien kon slechts 

1 bit worden doorgestuurd, namelijk de informatie of een sensor de 

bediener heeft gedetecteerd of niet. 

Met een diagnoseoplossing zoals Safety Device Diagnostics van de 

automatiseringsfabrikant Pilz kunnen nu niet alleen statusgegevens 

van veiligheidsapparaten worden opgevraagd, maar kunnen ook de 

configuratieparameters ervan worden uitgelezen en acties worden 

gevisualiseerd. Dit resulteert weer in verhoogde beschikbaarheid 

van installaties. 
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Nieuw: serieschakeling ook voor lijnbekabeling 

Met de diagnoseoplossing, die bestaat uit een veldbusmodule, een 

verdeler en veilige sensoren, kan het beproefde principe van de 

serieschakeling nu voor het eerst ook worden gerealiseerd in een 

voordelige lijnbekabeling met veiligheidsapparaten van 

verschillende fabrikanten. Bovendien ondersteunt dit systeem – 

wanneer ook de sensoren van het systeem worden ingezet – 

diagnosefuncties, die afhankelijk van de eisen aan de processen 

naar keuze kunnen worden geactiveerd. Dat biedt grote flexibiliteit 

voor de exploitant van de installatie. Voor de aansluiting van de 

sensoren volstaat een standaardkabel. Daarnaast zijn, afhankelijk 

van het toepassingsscenario, passieve bekabelingshulpmiddelen in 

de beschermingsgraad IP67 of IP20 verkrijgbaar, die optimale 

oplossingen voor de installatie in het veld en in de schakelkast 

mogelijk maken. 

 

Intelligente sensoren bieden meer functionaliteit 

Omdat de diagnosegegevens hier een omvang van maximaal 300 

byte – voorheen 1 bit – kunnen hebben, kunnen functies worden 

gerealiseerd die tot dusverre uitsluitend waren voorbehouden aan 

zeer complexe sensoren resp. geheugengeprogrammeerde 

besturingen. Daaronder vallen bijv. individuele serienummers, het 

versienummer, actuele toestanden of fouttoestanden in het 

verleden. Dergelijke en andere gegevens bevinden zich nu op de 

sensor. Afhankelijk van welke gegevens de gebruiker op dat 

moment nodig heeft, biedt de sensor deze optioneel aan. 

Gebruikers kunnen hierbij kiezen voor een hooggecodeerde 

schakelaar of een gecodeerde schakelaar met gebruik van 

diagnose-informatie. Beide zorgen voor een zeer goede 

manipulatiebeveiliging: als de gebruiker kiest voor een 
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hooggecodeerde schakelaar, is de beveiliging vast en 

onveranderlijk in de schakelaar geïmplementeerd. Gebruikers 

kunnen voortaan echter enkele gegevens van de gecodeerde 

schakelaar overbrengen naar het geheugen van de besturing en 

daar op flexibele wijze de “hooggecodeerde schakelaar afbeelden”. 

 

Statusbewaking op locatie en via internet 

De gegevens kunnen via Modbus of Profibus en in de toekomst ook 

via Profinet of Ethernet/IP worden opgevraagd en verwerkt. Daarna 

worden ze overzichtelijk weergegeven op het display van de 

veldbusmodule, de monitor van een PLC of – via Webserver – op 

het beeldscherm van een computer. Met andere woorden: ze zijn 

zowel beschikbaar voor de bediener van de machine als via 

toegang op afstand. 

De diagnoseoplossing is geschikt voor aansluiting van maximaal 

zestien veiligheidssensoren, waarbij de architectuur van de 

veiligheidsschakelcircuits geen rol speelt. Op die manier kan een 

diagnose-interface voor de veiligheidssensoren worden gebruikt, 

bijv. voor de linker- en de rechterkant van de machine, waarbij deze 

elk door een veiligheidsanalyseapparaat gescheiden kunnen 

worden verwerkt. Daarbij kunnen alle sensoren via een mastergate 

van het diagnosesysteem centraal worden beheerd, wat de 

bewaking van meerdere veiligheidsapparaten aanzienlijk 

vergemakkelijkt. Al naar gelang de uitvoering van de 

netwerkstructuur kan de mastergate ofwel via DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) ofwel via een tevoren vastgelegd IP-adres 

worden gekoppeld. Gebruikers krijgen hierdoor meer vrijheid wat 

betreft de netwerkkoppeling van hun bestaande toepassing. 
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Eenkabeloplossing, ook voor de grootste toepassingen 

Welke diagnosegegevens kunnen worden geregistreerd? Allereerst 

de status van de veiligheidssensoren en de toestand van de in- en 

uitgangen hiervan. Bovendien kunnen waarschuwingen aangaande 

over- of onderspanning worden uitgelezen, die met name bij lange 

leidingen kunnen optreden wanneer die tevoren niet zorgvuldig zijn 

opgemeten. Want de innovatieve diagnoseoplossing kan in 

tegenstelling tot andere systemen in totaal 900 m bestrijken, 

waardoor voor het eerst bijvoorbeeld grote magazijnen met hoge 

stellingen, toepassingen in de intralogistiek of uitgestrekte 

installaties in de staalindustrie middels een eenkabeloplossing 

kunnen worden gekoppeld. 

 

Eenduidige identificatie van fouten 

Bovendien kunnen ook apparaateigenschappen als artikelnummer, 

productversienummer en serienummer worden opgeroepen of 

kunnen bedrijfsmiddelmarkeringen worden opgeslagen, wat in het 

geval van een fout de vervanging vergemakkelijkt. Bovendien kan 

aan de hand van deze informatie ook in onoverzichtelijke installaties 

snel worden vastgesteld waar zich een defecte veiligheidssensor 

bevindt. Verder documenteert de veldbusmodule van de 

diagnoseoplossing zelfs na een reset van de spanning alle 

statuswijzigingen, waardoor fouten – anders dan via de LED's van 

veiligheidssensoren – eenduidig kunnen worden geïdentificeerd. 

Dat is van belang omdat tijdens reparatiewerkzaamheden makkelijk 

andere fouten kunnen optreden, bijvoorbeeld door het insteken van 

stekkers, waardoor de oorspronkelijke fout mogelijk niet meer kan 

worden vastgesteld. Kortom: de diagnoseoplossing zorgt ervoor dat 

installaties sneller weer in bedrijf kunnen worden genomen. 
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Bovendien kunnen waarschuwingslichten in een schakelkast 

rechtstreeks worden aangestuurd wanneer een veiligheidssensor 

een hek heeft geopend. Deze methode is in de veilige 

automatisering net als voorheen wijd verspreid. Omdat de 

veldbusmodule van de diagnoseoplossing rechtstreekse aansturing 

van maximaal zes lichten ondersteunt, worden tijd en kosten van de 

engineering en programmering voor de visualisering verlaagd. Dat 

wil zeggen: de exploitant van de installatie profiteert van een 

eenvoudige bekabeling in het veld en kan toch precies zien om welk 

hek het gaat. 

 

Sluiting kan nu afzonderlijk worden uitgevoerd 

In combinatie met het veilige heksysteem PSENmlock kunnen met 

de diagnoseoplossing ondanks een uitgebreide eenkabeloplossing 

hekken voor het eerst ook individueel worden aangestuurd. 

Wanneer in een installatie bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden 

of een gereedschapswissel moeten plaatsvinden, kan worden 

gedefinieerd welke hekken na de uitschakeling geopend mogen 

worden – zonder gebruik van de Safety Device Diagnostics zouden 

alle hekken opengaan! – en wie toegangsrechten heeft. Daardoor 

wordt gewaarborgd dat uitsluitend opgeleid en geautoriseerd 

personeel in de installatie kan komen, zodat manipulatiepogingen of 

diefstal van gegevens ter plekke kunnen worden voorkomen.  

 

Documentatie van wijzigingen vermindert stilstand 

Omdat met de diagnoseoplossing talloze diagnosegegevens ter 

plekke of op afstand kunnen worden geregistreerd, kan deze ook 

worden gebruikt voor anticiperend onderhoud, dat in het kader van 

Industrie 4.0 steeds belangrijker wordt. Dat geldt niet alleen met het 

oog op tijdige vervanging van versleten onderdelen, maar ook voor 
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het handhaven van de bedrijfsveiligheid. Wanneer een exploitant 

misschien wel jaren later een probleem meldt, kon de fabrikant tot 

nu toe niet zonder meer vaststellen wat in de tussentijd mogelijk in 

de machine is gewijzigd. Met de in de diagnoseoplossing 

opgeslagen gegevens kan de oorspronkelijke toestand bij wijze van 

spreken met een muisklik worden vergeleken met de actuele 

toestand, en dat zonder de anders vereiste extra hardware op het 

besturingsniveau. Dit draagt eveneens bij aan de verkorting van 

stilstandtijden. 

 

Diagnoseoplossing ondersteunt modulaire benadering 

Een ander voorbeeld van Industrie 4.0-scenario's zijn intelligente 

oplossingen voor de functionele veiligheid van modulaire 

installaties. Dankzij de lijnbekabeling van de diagnoseoplossing is 

het voor de machinebouwer relatief eenvoudig om een andere 

module toe te voegen. Als een klant zijn producten bijvoorbeeld niet 

alleen wil vervaardigen maar ook in folie wil wikkelen en wil 

verpakken, zijn daarvoor geen nieuwe bekabeling of wijzigingen in 

de schakelkast en in de technische ontwerpen of extra 

veiligheidsapparaten vereist. Nu hoeven – naast het stroomcircuit – 

alleen per module de veiligheidssensoren voor het rechter- en 

linkerhek te worden geïnstalleerd en via een verdere verdeler aan 

de tot dan toe laatste sensor in de lijn worden gekoppeld. Pas 

wanneer er al 16 sensoren op de diagnoseoplossing zijn 

aangesloten, is er een extra veldbusmodule nodig. De norm is 

echter niet meer dan zes, acht of hooguit tien sensoren in serie, 

zodat deze omvang meer dan voldoende is. 
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Alternatieve IO-Link Safety? 

De volledige functionaliteit van de diagnoseoplossing is beschikbaar 

wanneer alle componenten worden gebruikt. Met IO-Link Safety 

wordt momenteel een alternatieve procedure ontwikkeld. Deze staat 

garant voor interoperabiliteit tot aan de sensoren en werkt dus op 

alle niveaus met veiligheidsapparaten van verschillende fabrikanten. 

Gegevens worden veiligheidsgericht van de sensor tot aan de PLC 

doorgegeven, waardoor nieuwe toepassingsmogelijkheden 

ontstaan. Zo schakelt bij IO-Link Safety de PLC en niet de sensor, 

waardoor dure veiligheidsarchitecturen nodig zijn en er nieuwe 

afhankelijkheden tussen sensor en PLC ontstaan, bijvoorbeeld bij 

vervanging. Bovendien is deze procedure gebaseerd op punt-tot-

punt-verbindingen, dat wil zeggen net als bij een sterbekabeling in 

het veld of naar de schakelkast toe. Uiteindelijk zijn zowel de 

installatie- als de engineering-kosten duidelijk hoger dan bij de 

diagnoseoplossing, omdat niet alleen de bekabelingskosten stijgen, 

maar er ook veilige PLC's nodig zijn om de gegevens van de 

sensoren te analyseren. 

Men hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat er vroeg of laat 

twee diagnosesystemen zullen zijn. Afhankelijk van de kosten-

baten-verhouding zal voor het ene of het andere systeem worden 

gekozen. Momenteel is IO-Link Safety echter nog toekomstmuziek. 

De diagnoseoplossing daarentegen kan nu al worden ingezet. 

 

Een diagnoseoplossing zoals Safety Device Diagnostics vermindert 

servicewerkzaamheden aanzienlijk door een gedetailleerde en meer 

eenduidige diagnose. Er zijn overzichtelijk gevisualiseerde 

gegevens beschikbaar, zowel ter plekke als via toegang op afstand. 

Bovendien verbreedt de intelligente eenkabeloplossing de grenzen 

van de serieschakeling: de innovatieve serieschakeling voor 
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veiligheidssensoren en de rechtstreekse analyse van de gegevens 

door de sensor maken nu niet alleen een wezenlijk hogere 

beschikbaarheid mogelijk. Hij vormt door zijn modulaire benadering 

ook voor de fabriek van de toekomst een adequate 

diagnoseoplossing. 

 
Tekens: 11.179 
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Pilz Groep 

De Pilz Groep is een mondiale aanbieder van producten, systemen en 
diensten voor de automatiseringstechniek. Het familiebedrijf met zijn 
hoofdkantoor in Ostfildern heeft ongeveer 2.400 medewerkers in dienst. 
Met 42 dochterondernemingen en vestigingen creëert Pilz veiligheid voor 
mens, machine en milieu. De technologieleider biedt complete 
automatiseringsoplossingen die sensoren, besturings- en aandrijftechniek 
omvatten – inclusief systemen voor de industriële communicatie, diagnose 
en visualisering. Een internationaal dienstenaanbod met advies, 
engineering en trainingen completeert het portfolio. Oplossingen van Pilz 
worden behalve in de machine- en installatiebouw ook in talrijke branches 
zoals bijvoorbeeld windenergie en spoorwegtechniek en in de robotica 
toegepast. 
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