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Beste lezer, 

Een partner aan je zijde hebben is bijzonder nuttig als je wilt brainstormen,  
bestaande processen wilt verbeteren en samen verder wilt groeien. Per 
slot van rekening ben je beter in staat om zaken vanuit het perspectief van 
een ander te zien en jezelf te ontwikkelen, wanneer je op ooghoogte met 
iemand van gedachten kunt wisselen – niet alleen privé maar ook profes-
sioneel. Met dit in het achterhoofd onderhoudt ons bedrijf talloze nauwe 
partnerships om ervoor te zorgen dat onze producten aan de markteisen 
voldoen. Mede hierdoor kunnen we op de meest effectieve manier in-
novaties aanjagen en aan de behoeften van onze klanten voldoen, waar 
ook ter wereld.

Het op vertrouwen gebaseerde samenwerkingsinitiatief tussen ons bedrijf 
en de fabrikant van inzamelsystemen TOMRA begon 15 jaar geleden met 
een Noorse winkeleigenaar die zocht naar een efficiënte manier om flessen 
in te zamelen. Samen betreden we een milieuvriendelijk “groen pad” naar 
een duurzame toekomst; elke emballageautomaat die het bedrijf produceert, 
is tenslotte uitgerust met sensoroplossingen van Pepperl+Fuchs.
 
Met het onderzoeksproject AutoInspect, dat onder leiding staat van Lufthansa 
Technik, onderzoekt dochteronderneming VMT (VMT Vision Machine Technic 
Bildverarbeitungssysteme) van Pepperl+Fuchs volautomatische detectie 
en beoordeling van scheurtjes in verbrandingskamercomponenten – 
wederom een voorbeeld van samenwerking op basis van ons gedeelde 
streven naar voortdurende verbetering. Dit uitzonderlijke gezamenlijke 
project draagt bij aan het garanderen van een buitengewoon hoog veilig-
heidsniveau in de lucht, dankzij tot op de millimeter nauwkeurig werk op 
de grond. 

Ik hoop dat dit nummer u een paar interessante inkijkjes geeft in de wereld 
van Pepperl+Fuchs – veel leesplezier!

Dr. Gunther Kegel 
CEO

Wij ontvangen graag uw feedback over deze uitgave.  
Mail uw opmerkingen naar newsletter@pepperl-fuchs.com

mailto:newsletter%40pepperl-fuchs.com?subject=


Zintuigen van de 
vierde industriële  
revolutie

Pepperl+Fuchs beschouwt Sensorik4.0® als de wegbereider voor Industrie 4.0. Maar het  
is meer dan enkel een theorie. Het bedrijf heeft al praktische toepassingen getest in de  
productiefaciliteiten, en in samenwerking met andere bedrijven. Want tenslotte is voor de 
toekomst een ding belangrijk: grensoverschrijdend, mondiaal denken – en samenwerking  
tussen automatisering, machinebouw en IT.

Afzonderlijke producten die zichzelf onafhankelijk van elkaar door de
productie navigeren en mede hun eigen fabricageroute bepalen. Ma-
chines en werkstukken die via de cloud met elkaar communiceren. Tonnen 
wegende transportsystemen die zelf en zonder bestuurder hun weg 
door de fabriekshallen vinden. Dergelijke scènes spelen zich niet langer 
af in de verbeelding van een bevlogen schrijver, maar ze worden nu in 
de realiteit getest. De vierde industriële revolutie blijft zich verspreiden 
en verandert bedrijven over de hele wereld. Dit komt doordat bedrijven 
zich voor nieuwe eisen gesteld zien en hun producten en productie-
processen opnieuw onder de loep moeten nemen om op de toekomst 
voorbereid te zijn. 
Met de hedendaagse sensoren worden analoge en digitale metingen 
uitgevoerd, die gebruikt worden voor bewaking en controle, maar die 
ook in gesloten regelcicuits aan hoge dynamische eisen moeten voldoen. 
In tegenstelling hiermee zullen, volgens Dr. Gunther Kegel, CEO van  
Pepperl+Fuchs, de sensoren van de vierde industriële revolutie – 
Sensorik4.0® – tot de belangrijkste gegevensbronnen voor Industrie 4.0-
concepten gaan behoren. Voor mondiaal opererende ondernemingen 
is het van belang dat het concept in de praktijk wordt getest. “Samen 
met andere bedrijven zijn we al bezig praktische implementaties te testen. 
Maar zelfs binnen onze eigen organisatie zijn we nog volop in beweging: 

uiteindelijk moeten we ons bedrijf op de toekomst voorbereiden en 
kunnen we vandaag al van de voordelen van netwerkproductie pro-
fiteren”, aldus Dr. Kegel. 

Smart factory – smart business – smart product
Een mooi voorbeeld van een goede eerste aanpak is het in een horizontaal 
en verticaal netwerk georganiseerde fabricageproces van de optische 
sensoren van de R100-, R101- en R103-series in de productiefaciliteit 
van Pepperl+Fuchs in Berlijn. Aan een verticaal netwerk, waarin diverse 
IT-systemen op verschillende hiërarchische niveaus binnen een productie-
faciliteit een netwerk vormen – vanaf het niveau van actuatoren en 
sensoren, via de besturingslaag van proces en productie, tot op MES- en 
bedrijfsniveau – zijn vele voordelen verbonden. “De vaste productie-
stroom behoort tot het verleden, tegenwoordig worden vele verschillende 
producten op basis van specifieke configuratieregels flexibel gepro-
duceerd”, verduidelijkt Hinrik Weber, hoofd van de business unit optische 
sensoren. 

Het bedrijf heeft ook een sterke binding met de gehele keten van waarde-
vermeerdering. “Geoptimaliseerde bestel-, kwaliteits-, en logistieke 
processen zijn voor ons van essentieel belang om snel en flexibel te 
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kunnen handelen en onze klanten in een zeer korte tijd producten van 
hoge kwaliteit te leveren”, legt Weber uit. “Horizontale netwerken vormen 
hiervoor het sleutelwoord. Grote delen hiervan draaien binnen ons 
ERP-systeem, onder andere in de toeleveringslijnen van externe en 
interne toeleveranciers, maar ook bij het in bestelling nemen en afleveren.” 

Het product draagt in de toepassing ook bij aan het netwerk: in alle R100-, 
R101- en R103-series is een IO-Link-interface ingebouwd. IO-Link 
maakt communicatie mogelijk helemaal tot op het niveau van de sensor, 
de basis voor Sensorik4.0®. In de toekomst kunnen de kleine optische 
sensoren binnen het netwerk van een Industrie 4.0-productiefaciliteit 
participeren. (meer hierover op pagina 8)

Grenswaardeoverschrijdend: informatie via e-mail
Nog een voorbeeld van het gebruik van toekomstgerichte oplossingen 
in de productie is het kogelplugsysteem, waarbij het vulniveau in de 
toekomst in de cloud bewaakt zal worden. Het systeem vult behuizingen, 
zoals monitors van mens-machine-interfaces, met kleine glazen bol-
letjes om de elektrische componenten te isoleren en explosieveiligheid 
te bereiken (beschermingstype q). “Met een ultrasone sensor kunnen 
we het vulniveau in het systeem meten en daardoor weten we wanneer 

er nieuwe glazen bolletjes moeten worden bijgevuld”, vertelt Benedict 
Rauscher, Development Group Manager bij Pepperl+Fuchs. “Het bijzondere 
eraan is dat we de sensor met behulp van SmartBridge®-technologie 
via IO-Link met de cloud willen verbinden.” 
SmartBridge®-technologie is gebaseerd op een IO-Link-master die ofwel 
rechtstreeks met de sensor kan communiceren of in Transparent 
Mode een bestaande IO-Link-verbinding tussen een master en de sensor 
kan loggen. Met SmartBridge® kunnen gegevens veilig en probleem-
loos naar de cloud worden verzonden. Pepperl+Fuchs werkt samen met 
de startup connectavo, die een cloudmatige oplossing aanbiedt voor 
data van industriële sensoren. Met behulp van het cloudgebaseerde 
portal kunnen aanvullende grenswaarden worden ingesteld, in dit 
geval een specifiek vulniveau. In het voorbeeld van de vulinstallatie voor 
glazen bolletjes ontvangt de desbetreffende medewerker een e-mail 
wanneer de limietwaarde wordt overschreden. “Dit laat ons weten wanneer 
het systeem moet worden bijgevuld, wat ons onnodige controlepro-
cessen en opslagkosten bespaart”, legt Rauscher uit. Dit eenvoudige 
voorbeeld is slechts één mogelijke toepassing van intelligente netwerken. 
In de toekomst gaan intelligente sensoren en cloudgebaseerde data-
bases complexe processen bewaken en ze eenvoudig toegankelijk 
maken, ongeacht hun locatie.   
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Praktijkrelevante resultaten  
door gelijkwaardige samenwerking
Voor zowel economie als industrie is de mogelijke stijging van de proces-
effectiviteit een van de belangrijkste voordelen van de Industrie 4.0- 
benadering. Continue communicatie en beschikbaarheid van data vanaf 
veldniveau tot op regelniveau zijn bepalend voor het effectiever maken 
van bestaande productielijnen en -processen. “In samenwerking met 
Software AG en de verbindingsexpert TE Connectivity maken we gebruik 
van een demonstratiemodel dat laat zien dat er zelfs met weinig data vanuit 
het productieproces en met intelligente data-analyse, aanzienlijk meer 
toegevoegde waarde kan worden gecreëerd voor productie”, vertelt 
Michael Bozek van Product & Business Development Management 
voor Industrie 4.0. 

Om een gebruikelijke situatie op productielijnen na te bootsen werd het 
volgende scenario ontwikkeld. De werkvloer, het laagste niveau binnen 
het demonstratiemodel, bestaat uit twee productieprocessen, “stampen” 
en “persen”, die precies getimed hun halfproducten aan het nage-
schakelde doelproces “montage” overbrengen. Voor een maximale 
pro ductiviteit moeten voorafgaand proces en doelproces beide worden 
gesynchroniseerd en gelijktijdig worden aangestuurd. “Gewoonlijk neemt 

een Manufacturing Execution System (MES) deze taak op zich. Met het 
demonstratiemodel laten we zien dat er slechts weinig specifieke data 
vanaf de werkplaatsvloer nodig zijn om het systeem te optimaliseren”, 
legt Bozek uit.  

Procesoptimalisatie, statusbewaking  
en service-on-demand
Drie vertrekpunten met toegevoegde waarde voor nieuwe Industrie 4.0- 
concepten zijn procesoptimalisatie, statusbewaking en service-on-
demand. Door minder hardwarecomponenten te vervangen of aan te 
passen en met behulp van een door Software AG geleverd business- 
platform, kan dit voor bestaande machines en systemen worden gereali-
seerd. Op sensorniveau worden prestatiekritische procesdata draadloos 
vanaf de sensor aan het businessplatform overgedragen met behulp 
van een SmartBridge®-interface en een geschikte gateway als ont-
vanger. Op besturingsniveau haalt de bedrade SPARK-interface van TE 
Connectivity gegevens van de veldbus. “Het businessplatform conso- 
lideert beide gegevensbronnen. Met behulp van het nageschakelde 
proces kunnen afwijkingen in procesparameters al middels een eenvoudige 
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vergelijking worden gedetecteerd. Dit zorgt niet alleen voor transpa-
rante informatie tijdens het gehele productieproces, maar identificeert 
tegelijkertijd ook de punten waar de grootste effectiviteitsstijging kan 
worden behaald”, legt Bozek uit. “Op deze manier kunnen we vertra-
gingen of micro-uitvaltijden detecteren die beperkt zichtbaar zijn, en de 
voorafgaande processen en doelprocessen optimaliseren, rekening 
houdend met de bestelstatus en actuele voorraden.”

De weg naar toekomstige netwerken is ingeslagen
De aggregatie van data is essentieel voor een betere beschikbaarheid 
van machines en systemen. “Met de geregistreerde berichten en waar-
schuwingen van de sensoren kan niet alleen de actuele status van de 
component zelf worden bepaald, maar vaak zelfs die van de machine 
of installatie. Historische waarden die met de werkelijke runtimes van 
de machine correleren en onderhoudsaanbevelingen van de fabrikant, 
leveren een uitstekend beeld van de huidige status van de machine of 
installatie. Dit helpt dreigende storingen in een vroeg stadium te detecteren 
en vermindert de uitvaltijd”, legt Bozek uit. “Vandaag al leveren industriële 
componenten informatie over verontreiniging of slijtage, maar in de 

praktijk worden deze nog zelden gebruikt. Er is veel onbenut potentieel. 
Met behulp van SmartBridge® kunnen deze gegevens door intelligente 
sensoren worden geëxtraheerd en via een internetgateway draadloos 
naar een serviceplatform worden gestuurd. Daar worden deze status-
gegevens beoordeeld en indien nodig kan een servicecontract worden 
getriggerd binnen de onderhoudsafdeling van het bedrijf, of met een 
externe dienstverlener”, legt Bozek uit. “Ons demonstratiemodel maakt 
zo op indrukwekkende wijze duidelijk hoe eenvoudig en efficiënt 
toekomstige productieprocessen kunnen worden geoptimaliseerd.”
Deze voorbeelden laten zien dat continue communicatie vanaf veldniveau 
tot en met IT-niveau essentieel is om ervoor te zorgen dat alle moge-
lijkheden van intelligente sensoren worden benut. Kapitaalintensieve 
aanpassingen aan machines en faciliteiten zijn niet altijd noodzakelijk 
om dit te bereiken, soms is een investering in een paar aanvullende 
componenten voldoende om productieprocessen winstgevend te 
maken en ze in lijn met het concept achter Industrie 4.0 te optimaliseren. 
Uitgebreide onbelemmerde communicatie in de automatisering is 
meer dan slechts een visie – we hebben nu al de eerste stappen gezet 
op de weg er naartoe.  n 

  www.pepperl-fuchs.nl/news-sensorik40 
www.pepperl-fuchs.be/nl/news-sensorik40
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Optische sensoren:

The Next Generation

Optische sensoren  De nieuwe generatie van kleine optische sensoren blijft groeien: net 
als voorheen de R100 en R101, verenigt de R103 een hele serie detectiemodi in één enkele 
standaardbehuizing. 

Van de éénwegsensor tot sensoren met meerdere schakelpunten en 
afstandssensoren, de R103 integreert het gehele portfolio aan optische 
sensoren in een standaardontwerp. “Naast onze multipixeltechnologie 
voor een nauwkeurige objectdetectie, moeten we zeker ook DuraBeam 
benadrukken. Dit is een unieke lasertechnologie die de voordelen van 
LED- en lasersensoren met elkaar combineert”, verklaart Sebastian 
Pesch, productmanager voor optische sensoren. 

DuraBeam is namelijk inzetbaar bij temperaturen van -40 °C tot +60 °C 
en maakt indruk met zijn robuustheid en bijzonder lange levensduur. 
Bovendien hebben alle sensorvarianten een IO-Link-interface die een 
continue communicatie tot op sensorniveau mogelijk maakt; de basis 
voor Sensorik4.0®. Ook de SmartBridge®-technologie kan via IO-Link 
eenvoudig worden geïntegreerd. Op deze manier kan de gebruiker via 
een mobiel scherm gemakkelijk de sensorgegevens bekijken en de 
sensoren instellen.

“Net als de eerste twee vertegenwoordigers van deze nieuwe generatie  
sensoren, de R100 en R101, biedt de R103 een toekomstgerichte 
productarchitectuur. Een geïntegreerd concept van design en installatie 
voor verschillende toepassingen, en zodoende een maximale flexibili-
teit en kostenbesparing”, aldus Holger Unger, productmanager voor 
optische sensoren. Onafhankelijk van het werkingsprincipe, bieden alle 
series een breed scala aan aansluitingsmogelijkheden, wat ze zeer 
veelzijdig maakt. 

Gebruikers profiteren van een uniform bedieningsconcept. Met de multi-
turnpotentiometer en de drukknoppen kunnen zij alle functies snel 
para metreren. Het display dat de status van de sensoren weergeeft is 
ook voor alle series hetzelfde. Dit bespaart tijd, brengt het aantal 
bedieningsfouten terug en spaart kosten bij de inbedrijfname: “Eens 
begrepen, altijd begrepen, dat is hier het motto”, zegt Pesch. 
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Eén sensor – 
meerdere 
schakelpunten
Dankzij hun brede functionaliteit zijn de veelzijdige 
optische sensoren van de R100-, R101- en R103-
series zeer geschikt voor detectietaken in allerlei 
verschillende industriële toepassingen.  

Deze schakelsensoren zijn uitgerust met meetkerntechniek en combineren 
diverse bedrijfsmodi, zoals window-operation-mode en schakelpunten 
die optioneel via IO-Link kunnen worden geconfigureerd. En dat allemaal 
in één sensor. Daarom is ook slechts één sensor nodig om verschillende 
stapelhoogten te detecteren. 

Wat betekent dat voor de praktijk? In productiebedrijven bevinden zich 
vaak geautomatiseerde transportroutes. De transportbanden vervoeren 
producten die verpakt zijn in kratten of dozen. Deze producten worden 
uit hun verpakking gehaald voor verdere verwerking in een geauto-
matiseerd proces. De schakelsensor met meetkerntechniek is boven de 
transportband geïnstalleerd en “kijkt” omlaag in de verpakkingen van 
de producten. Vervolgens meet de sensor de verschillende stapelhoogten 
door middel van afstandsmeting. Als deze producten vervolgens uit de 
verpakking worden verwijderd, bijvoorbeeld met behulp van een zuignap, 

detecteert de sensor dit door gebruik te maken van de twee geconfi-
gureerde schakelpunten. Op deze manier kunnen meerdere producten 
worden toegevoegd, nog voordat de verpakking volledig is geleegd. 

Het voordeel is duidelijk: toevoerroutes kunnen efficiënter worden gebruikt. 
Waar voorheen twee sensoren nodig waren, is nu één sensor voldoende. 
“De gebruiksefficiëntie is toegenomen; de kosten van inkoop en logis-
tiek zijn teruggebracht. De sensor kan optioneel via IO-Link worden 
geconfigureerd en dankzij de multipixeltechnologie heeft de sensor een 
groot aanpassingsvermogen voor verschillende toepassingen”, zegt 
Sebastian Pesch, productmanager voor optische sensoren.  n

   www.pepperl-fuchs.nl/news-r10x 
www.pepperl-fuchs.be/nl/news-r10x
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AS-Interface De nieuwe KE4-module kan gelijktijdig  
veilig snelheid en positie bewaken. Wanneer deze 
module in combinatie met de veiligheidsmonitor wordt 
gebruikt, komt voor vele verschillende veiligheids-
gerelateerde architecturen de implementatie van gede-
centraliseerde oplossingen binnen handbereik. 

Sommige daarvan kunnen meerdere honderden tonnen optillen, wegen 
zelf enkele tonnen, en heffen hun ladingen tot duizelingwekkende 
hoogten. Het mag duidelijk zijn dat het uitermate belangrijk is dat deze 
machines veilig worden aangestuurd, om ervoor te zorgen dat mensen, 
materiaal en omgeving geen gevaar lopen. Dat is de reden dat er vaak 
draaiimpulsgevers en snelheidsmodules worden gebruikt, bijvoor-
beeld om het draaibereik van kranen te begrenzen. 

“Met de technologie die in het verleden werd toegepast, moest gekozen 
worden tussen bewaking van de positie of de snelheid”, verduidelijkt 
Dr. Konrad Kern, productmanager voor systemen bij Pepperl+Fuchs. 
“Met de KE4-module kan de snelheid afhankelijk van de positie worden 
bewaakt.” Deze technologie biedt het belangrijke voordeel dat positie 
en snelheid beide kunnen worden bewaakt, niet alleen bij kranen, 
maar ook voor de bewegingen van andere machines. 

“Verdere potentiële toepassingen zijn positie- en snelheidsbewaking in 
transportsystemen zonder bestuurder, snelheidsbewaking in produc-
tielijnen, of op vertragingshellingen voor magazijnkranen”, vertelt Kern 
verder. Zelfs kleine, gedecentraliseerde veiligheidstoepassingen kunnen 
op een betaalbare manier worden geïmplementeerd met behulp van de 
KE4-module, bijvoorbeeld voor draaiplateaus of magazijnkranen. De 
KE4-module kent de eindposities en toegestane snelheden, stelt de 
remmen tijdig in werking en zorgt ervoor dat het apparaat veilig en op 
de juiste plaats tot stilstand komt. 

Grote  achines –  
compact bewaakt
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AS-Interface

AS-Interface neemt op het sensor-actuatorniveau de plaats in van de conven-
tionele bedrade technologie. Het is de standaard geworden voor betaal-
bare signaaloverdracht, waarbij voor voeding en signalen dezelfde kabel 
wordt gebruikt. Wereldwijd zijn er 35 miljoen geïnstalleerde AS-Interface 
I/O-apparaten/modules in gebruik, waarvan meer dan drie miljoen als veilige 
I/O-apparaten/modules. Dit maakt AS-Interface tot marktleider op het 
gebied van veilige veldcommunicatiesystemen. Modules worden altijd op 
dezelfde manier geïnstalleerd, ongeacht de controller en het veldbussys-
teem op een hoger niveau: de module wordt op een willekeurige positie op 
de vlakbandkabel geplaatst en kan in alle gebruikelijke controllers worden 
ingebouwd. Fabrikanten van machines en installaties kunnen de installatie 
volledig ontkoppelen van de op een hoger niveau werkende controller, 
die er later op kan worden aangesloten. Dit maakt het mogelijk efficiënte 
normen voor de productie te definiëren. 

Tot op PL e en SIL 3 niveau
Hoe wordt de KE4 precies gebruikt? De module heeft twee ingangen 
voor draaiimpulsgevers of lineaire meetsensoren, die via een TTL-, SSI-, 
of sin/cos-interface kunnen worden aangesloten. Dankzij twee beveiligde 
uitgangen en tal van beveiligingsfuncties kan de module in veiligheids-
kritische toepassingen worden gebruikt. Met gepaarde impulsgevers 
of met één veilige impulsgever per rotatieas voldoet de module aan de 
criteria voor beschermingsniveaus PL e en SIL 3. 

Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan verschillende producten en 
technologieën die voor positioneringstaken met de KE4-module kunnen 
worden verbonden. Deze variëren van optische afstandssensoren, zoals 
de VDM100 – die gebruik maakt van Pulse Ranging Technology – tot 
encoders en zelfs positionering via Data Matrix-codes, zoals bijvoorbeeld 
met de PCV.

Heldere veiligheidslogica
De snelheidsmodule is niet alleen in staat om afzonderlijke machines en 
componenten van installaties te regelen en te bewaken; bij gebruik in 
combinatie met de veiligheidsmonitor biedt de module een compacte 
oplossing die nog veel meer kan: “Met de monitor is de gebruiker in 
staat om vanaf een verder gelegen locatie de positie binnen veilige 
positiebereiken en veilige snelheden te bewaken”, legt Kern uit. Acht 
logische afschakelcircuits maken een breed scala aan veiligheidopties 
mogelijk. Veilige positiebereiken en veilige snelheden worden met be-
hulp van een pc en software geparametriseerd, waarna de configuratie 

wordt opgeslagen op een geheugenkaart in het apparaat. “Dit levert 
nog een voordeel op: componenten kunnen snel en eenvoudig worden 
vervangen, ze hoeven niet opnieuw te worden geparametriseerd”, legt 
Kern uit. “Dit betekent dat de veiligheidslogica begrijpelijk en gedecen-
traliseerd kan worden gehouden, zelfs voor grotere en complexere 
toepassingen. Dit houdt in dat er vaak geen PLC op een hoger niveau 
nodig is.” Het AS-Interface-netwerk maakt flexibele uitbreiding van het 
compacte veiligheidssysteem mogelijk, zonder zich tot een specifieke 
topologie te beperken.  n

  www.pepperl-fuchs.nl/news-as-interface 
www.pepperl-fuchs.be/nl/news-as-interface
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Hij is snel operationeel, is uitzonderlijk licht van gewicht, flexibel 
en kan tot tweederde van zijn eigen gewicht als last dragen: Het 
nieuwe “LEO Locative” automatisch geleide voertuig van BITO, welke 
in het najaar van 2016 op de markt wordt gebracht. Sensoren van 
Pepperl+Fuchs zorgen ervoor dat het autonome systeem altijd op 
koers blijft.

LEO draait betrouwbaar zijn ronden, precies zoals ze afgebakend zijn 
door de gekleurde tape op de vloer. Bij de aangegeven stations lost 
het autonome transportsysteem de tot 20 kilogram wegende containers 
en kartonnen dozen en pakt op hetzelfde moment nieuwe op – dit 
alles terwijl de unit zelf slechts 30 kilogram weegt. Tijdens dit proces is  
het van vitaal belang dat LEO het spoor niet bijster raakt en dat botsingen 
vermeden worden. 
En dat is precies waarvoor zes sensoren van Pepperl+Fuchs worden 
gebruikt. De R2100 2D-laserscanner controleert met behulp van Pulse 
Ranging Technology de afstand tot voorliggende voertuigen, waardoor 
in betrouwbare botsbewaking wordt voorzien. Het positiebepalings-
systeem PGV100 werkt ook zonder contact te maken. Het zorgt ervoor 
dat het transportsysteem niet uit het met gekleurde tape aangegeven 
spoor loopt. De exacte positie wordt bepaald met behulp van Data Matrix- 
codes. “Hierdoor kan LEO de stations doelgericht benaderen. Het is 
bijvoorbeeld ook mogelijk dat het systeem een overslagstation overslaat, 
bijvoorbeeld als het al bezet is. In dit geval zal LEO het station tijdens zijn 

volgende ronde aandoen”, vertelt Hicham El Menaouar, salesengineer 
bij Pepperl+Fuchs. Het transportsysteem is uitgerust met lichtsensoren 
en éénwegsensoren voor de laadcontrole van voertuigen en overslag-
stations. 

Het cirkeltraject gevolgd
“Tegenwoordig worden geautomatiseerde geleide voertuigen al op zeer 
uiteenlopende gebieden toegepast”, vertelt Dennis Ramers, product-
manager voor machines bij BITO. “Met LEO Locative hebben we echter 
een compleet nieuw en uniek systeem op de markt gebracht. Het is  
betaalbaar, eenvoudig te bedienen, uiterst flexibel en weegt bij volledige 
belading slechts rond de 50 kilogram.” Het cirkeltraject waarlangs het  
geautomatiseerde geleide voertuig zich verplaatst, kan op ieder moment 
eenvoudig worden gewijzigd en aangepast om aan plaatselijke condi-
ties tegemoet te komen. LEO volgt een optisch pad in de vorm van ge-
kleurde tape; deze tape kan eenvoudig op de vloer worden geplakt en 
even snel weer worden verwijderd. “Het is zelfs mogelijk om op ieder 
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Autonoom 
en op koers 
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gewenst moment nieuwe verlaadstations of andere transportsystemen 
bij te plaatsen, zodat de gebruiker met een hoge mate van flexibiliteit op 
bestelpieken kan reageren. De systemen kunnen vervolgens even snel 
weer uit de route worden weggehaald”, legt Ramers uit.

Van project tot praktijk
LEO is tot stand gekomen in een project dat is opgezet door BITO – 
specialist in opslag- en operationele uitrusting – en tot uitvoer gebracht 
door het Fraunhofer-Instituut voor Materiaalstromen en Logistiek in 
Dortmund. De projectfocus lag op de ontwikkeling van een betaalbaar 
systeem dat vooral ook flexibel ontworpen en gebruiksvriendelijk is. 
“De oplossing voor het aansturingsprobleem van deze geavanceerde 
toepassing lag in het gebruik van onze sensoren – we hebben alles 
bij elkaar meer dan drie jaar aan dit project samengewerkt”, vertelt El 
Menaouar. 

In de pilot met zijn eindgebruikers heeft BITO reeds alle voertuigen met 
succes getest. “We waren bijzonder verheugd dat we de LEO in Bühl 
in de praktijk konden testen”, vertelt Markus Hertel, locatiemanager 
voor Pepperl+Fuchs op de faciliteit in Bühl. Het kleine, flexibele systeem 
levert nog een ander belangrijk voordeel op: door zijn lage gewicht en 
de maximumsnelheid van één meter per seconde vereist het geen 
speciaal veiligheidsontwerp. “Dit maakt het flexibele transportsysteem 
vooral aantrekkelijk voor logistiek gebruik”, aldus Hertel. “LEO is tijdens 
de inzet op ons testcircuit in Bühl bewezen betrouwbaar gebleken. We 
zijn verheugd dat de samenwerking met BITO zo’n uitstekend resultaat 
heeft opgeleverd.”  n

 www.bito.com
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Multipath naar  
een groene toekomst 

Hoe een jointventure tussen de Noorse fabrikant van emballageautomaten, TOMRA, en het  
in Mannheim gevestigde automatiseringsbedrijf Pepperl+Fuchs de toekomst groener maakt.

Een flesje water uit de koelkast pakken – een alledaags tafereel. Maar 
wat gebeurt er met de lege drankverpakking? Verpakkingen – of ze nu 
van glas, kunststof of blik zijn – leggen een heel gevarieerd traject af. 
De flessen beginnen in de productieomgeving en gaan door naar de 
vulruimte. Van daaruit gaan ze naar een centraal magazijn en verder naar 
de winkels. En als de flessen leeg zijn, leveren de consumenten ze 
weer in bij een emballageautomaat. Wie kwam er eigenlijk op het idee 
van zo’n ingenieus retoursysteem?

Van boerenschuur naar wereldmarkt
Meer dan 40 jaar geleden zocht een Noorse winkelier in een voorstadje 
van Oslo een machine om eenvoudig, efficiënt en klantvriendelijk flessen 
in te zamelen. Dit idee inspireerde de twee broers Petter en Tore Planke 
om een emballageautomaat te ontwikkelen.
Het industriële avontuur van de Noorse wereldmarktleider, TOMRA, be-
gon in een schuurtje in Asker, Noorwegen. Tegenwoordig zijn embal-
lageautomaten nog steeds de meest winstgevende bedrijfsactiviteit. 
Dankzij een organische groei en verschillende strategische bedrijfs-
overnames is TOMRA een toonaangevende wereldspeler geworden op 
het gebied van recycling- en sorteringstechnologie voor de mijnbouw 

en de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf levert supermarkten in meer 
dan 80 landen sensorgebaseerde oplossingen voor een optimale pro-
ductiviteit van hulpbronnen door middel van emballageautomaten, inzame-
lingssystemen en sorteringsoplossingen, die het effectieve hergebruik 
van drankverpakkingen vergemakkelijken. Met een jaarlijkse omzet van 
5 miljard Noorse kronen (ca. 517 miljoen euro) en meer dan 2.500 
werknemers helpen TOMRA’s duurzame recyclingproducten mee aan 
een duurzame, groenere toekomst. 
Al meer dan 15 jaar bewandelen Tomra en Pepperl+Fuchs dit “groene 
pad” gezamenlijk. Zowel voor het familiebedrijf uit Mannheim als de 
specialist in emballageautomaten, is innovatie de drijfveer. 
 
Een stukje Pepperl+Fuchs in elke emballageautomaat
Waar Tomra de flesdetectietechnologie uitvond, maakt elke emballage-
automaat van het bedrijf gebruik van sensortechnologie die werd 
ontwikkeld door het automatiseringsbedrijf uit Mannheim: in alle aspecten 
van de material handling, en ook in de hierop volgende sorteringsop-
lossingen. “Pepperl+Fuchs is betrokken bij het detecteren van verschillende 
typen verpakkingen en het sorteren ervan in verschillende inzamelcon-
tainers. Bovendien wordt met onze sensortechnologie het vulniveau van 
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de recyclingcontainers gemeten. Vanwege het brede spectrum van 
sensortoepassingen fungeert Pepperl+Fuchs als hoofdleverancier van 
inductieve en optische sensoren, alsook ultrasone sensoren”, aldus 
Yngve Bekkevik, System and Solution Engineer bij Pepperl+Fuchs. 
Langlopende klantrelaties zoals deze dragen in hoge mate bij aan ons 
succes. “Het vinden van de juiste externe leverancier die de perfecte 
productiecomponenten aanbiedt, vormt een grote uitdaging in onze 
groeiende markt. De nauwe en positieve samenwerking tussen Tomra 
en Pepperl+Fuchs heeft in belangrijke mate bijgedragen aan ons succes”, 
zegt Liv Grønvold, manager Strategic Sourcing bij Tomra Systems.

Eén machine – verschillende oplossingen
Hoe deze klantspecifieke oplossingen vorm krijgen, blijkt uit de sensor-
technologie die wordt toegepast in emballageautomaten. De meeste 
automatiseringscomponenten van Pepperl+Fuchs worden geplaatst in 
het sorteringsgedeelte van de machine. Hier kan de herkenning van 
blikjes en flessen bijzonder uitdagend zijn. Tegenwoordig zijn veel flessen 
extreem dun, wat de detectie complexer maakt. Daarom is de optische 
reflectiesensor ML7 de juiste keuze voor doorzichtig glas. In andere  
delen van de machine zijn ultrasone sensoren te vinden in een compacte 

F77-behuizing. En langs de sorteerband wordt met inductieve sensoren 
de nadering van metaaldelen en de rotatiesnelheid gedetecteerd. In de 
sorteerbak hebben ultrasone sensoren nog een andere functie: het 
model F54 detecteert zowel de aanwezigheid als het vulniveau van de 
inzamelcontainer. 
“Aangezien de detectiecurve van ultrasone sensoren kegelvormig is, 
detecteren deze sensoren niet één afzonderlijk punt, maar eerder een 
groot, uitgebreid meetbereik van uiteenlopende groottes. Dit biedt 
voordelen bij de detectie van oppervlakken met een onregelmatige 
vorm, zoals ingedeukte plasticflessen”, legt Ultrasonic Product Manager, 
Carsten Heim uit. Als de inzamelcontainers vol zijn, of als iemand is 
vergeten een nieuwe container in de machine te zetten, dan geven de 
ultrasone sensoren een signaal af. “Bij deze opstelling wordt één sensor 
gebruikt om het vulniveau te meten en de container te positioneren”, 
aldus Heim.
Omdat het niveau van de inzamelcontainers permanent wordt gemeten, 
wordt het winkelpersoneel tijdig gewaarschuwd als de machine moet 
worden geleegd. Dit voorkomt onnodige stilstandtijd.  n

 www.tomra.com
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De uitgangen zijn vergrendelden. De wielen beginnen te rollen. De turbines 
brullen. Op dit moment stijgt de machtige reus op, zwevend in de 
lucht. Voor een probleemloze, veilige vlucht moet het vliegtuig tot op de 
millimeter in topconditie zijn. Een van de grootste uitdagingen bij on-
derhoud en reparaties van motoren in de luchtvaart is het nauwkeurig 
kunnen detecteren van haarscheurtjes in verbrandingskamers. Voor 
dit doel wordt een methode toegepast die bekendstaat als penetrant-
onderzoek. Het is een beproefd proces dat meerdere stappen omvat.  
Eenvoudig omschreven: er wordt een penetrant – een vloeistof met lage 
viscositeit – die fluorescerende verf bevat, aangebracht op de com-
ponent. Deze vloeistof dringt door de capillaire werking zelfs tot in de 
kleinste scheurtjes door. Nadat een oppervlak is gereinigd, gedroogd  
en vervolgens is bevochtigd met een substantie die ontwikkelaarpoeder 
wordt genoemd, wordt gebruikgemaakt van ultraviolet licht om de 

De Pepperl+Fuchs dochteronderneming Vision Machine 
Technic Bildverarbeitungssysteme (VMT) maakt deel uit van 
het ambitieuze onderzoeksproject AutoInspect, geïnitieerd 
door Lufthansa Technik AG. Het doel van dit onderzoek is 
om een volautomatisch systeem te ontwikkelen voor het 
detecteren en beoordelen van scheurtjes in verbrandings-
kamercomponenten. 

scheurtjes zichtbaar te maken. Met dit proces kunnen zelfs de kleinste 
scheurtjes worden gedetecteerd. Penetrantonderzoek is zeer effectief, 
maar vanwege de verschillende processtappen ook omslachtig, energie-
intensief en deels milieubelastend.

Volledig geautomatiseerd scheuronderzoek in  
verbrandingskamercomponenten
De divisie Engine Services van Lufthansa Technik stelt zichzelf tot doel 
de onderhoudsprocessen van motoronderdelen continu te verbeteren 
voor klanten. Automatisering speelt hierbij een steeds grotere rol, van 
inspectie en onderdelenmeting tot reparatie. Om de eerste stap in 
deze toekomstige geautomatiseerde procesketen uit te voeren, werd 
in april 2011 het onderzoeksproject AutoInspect gestart. Het doel: 
volledig geautomatiseerde detectie en beoordeling van scheurtjes in 

Nieuwe hoogtes op het 
gebied van veiligheid
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verbrandingskamercomponenten. Met ondersteuning van de Hamburg 
Departmental Authority for Economic Affairs, Transport, and Innovation 
haalde Lufthansa Technik prominente partners aan boord: het Institute  
of Aircraft Production Technology aan de Technische Universiteit van 
Hamburg (TUHH), dat verantwoordelijk is voor de handling, en VMT. 
In samenwerking met partnerbedrijf Espace, met dr. Werner Neddermeyer 
als projectmanager, is de dochteronderneming van Pepperl+Fuchs binnen 
het project verantwoordelijk voor sensoren en beeldverwerking.  
Marc-André Otto, die bij VMT op de afdeling R&D werkt en samen met 
Sönke Bahr zeer nauw betrokken is bij het project, legt uit: “Bij VMT 
hebben we het geluk vrij vaak betrokken te zijn bij ongebruikelijke projecten. 
Maar dit project is zonder twijfel heel bijzonder.” 

Kleine scheurtjes en een grote hoeveelheid data
Het team moest eerst grote uitdagingen het hoofd bieden. Allereerst was 
er de component in kwestie: de externe vlambuis van een CFM56 
motor. Deze heeft een diameter van ongeveer 750 mm en een hoogte 
van ongeveer 200 mm en kan, vanwege zijn complexe vorm, heel 
moeilijk in één keer worden gescand. De enige manier om de vereiste 
hoge beeldresolutie te bereiken, was het gebruik van een witlicht 
interferometer. Omdat wit licht een groot aantal verschillende golflengtes 
bevat, is het mogelijk om nauwkeurige metingen te verrichten. Maar de 
term zegt op zich niets over de kleur van het licht. In het AutoInspect-project 
gebruikt de interferometer rood licht. De interferometer is gevoelig 

voor trillingen, een probleem dat werd opgelost door het ontwerp van 
het meetsysteem. Een industrierobot met zesassige seriële kinematica 
geleidt de sensorcomponenten, terwijl een externe rotatieas de vlam-
buis beweegt. Het hele systeem wordt boven op een dikke staalplaat 
geplaatst die middels luchtveren is geïsoleerd van zijn omgeving. Er zijn 
meer dan 100.000 meetvelden per buis, resulterend in meer dan 100 
gigabyte aan te verwerken data. “Het zenden, analyseren en presenteren 
van zo’n ongelofelijke grote hoeveelheid data was niet eenvoudig, maar 
het is ons gelukt”, aldus Otto. Daarnaast heeft een beschadigde component 
vaak plaatselijke en algemene gevolgen. Het scannen van het onder-
deel met de precisie-interferometer wordt al snel onmogelijk, omdat het 
meetbereik niet diep genoeg is. Dit probleem werd opgelost met de 
LR300-lasertriangulatiesensor van Pepperl+Fuchs, die helpt om de 
meetposities aan te passen aan de werkelijke omstandigheden. Na 
vier jaar onderzoek en testfases staat Lufthansa Technik nu op het punt 
om de nieuwe methode te laten goedkeuren door motorfabrikanten. 
Daarna zal de methode worden geïndustrialiseerd. Tijdens het Auto-
Inspect-project werd ook een ander project gestart: AutoRep. Als het  
geautomatiseerde scheuronderzoek eenmaal in werking is, moeten per 
slot van rekening automatische reparaties volgen. “We zitten op de 
juiste weg, en blijven de scheur op ‘t spoor”, aldus Otto.  n
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gangbaar is – maken een echt flexibele benadering van de productie 
mogelijk. Dankzij deze netwerkstructuren kan communicatie worden 
aangepast, zowel verticaal binnen een fabriek als horizontaal in de 
waardeketen. In dat opzicht is gegevensbeveiliging net zo belangrijk als 
het vinden van een nieuwe, flexibele benadering voor het samenvatten 
van informatiebronnen en het bereiken van mondiale overeenstemming 
over een gestandaardiseerd protocol.
Om de ontwikkelingen tijdens de volgende industriële revolutie te stimuleren, 
hebben de Duitse beroepsorganisaties voor informatietechnologie 
(BITKOM), de elektronicasector (ZVEI) en werktuigbouwkunde (VDMA) 
het initiatief voor “Platform Industrie 4.0” genomen. Binnen de context van 
dit initiatief werken vertegenwoordigers uit politiek, industrie en weten-
schap alsook brancheorganisaties samen om aanbevelingen te doen 
voor het bereiken van een op netwerken gebaseerde Industrie 4.0. Deze 
diverse achtergronden benadrukken het feit dat Industrie 4.0 een inter-
disciplinair concept is. Aan de uitdagingen van de volgende industriële 
revolutie kan alleen het hoofd worden geboden als bedrijven uit de 
sectoren IT, werktuigbouwkunde en automatiseringstechnologie nauw 
samenwerken.

Gestandaardiseerd  
en grensoverschrijdend

Een gestandaardiseerd communicatieprotocol 
waarin alle elementen van een automatiserings-
oplossing samenkomen – dat is een essentiële 
factor voor de slimme fabriek van Industrie 4.0. 

Wereldwijd worden er ongeveer 7000 verschillende talen gesproken. 
Daarom wordt het Engels zo vaak gebruikt als hulpmiddel om mensen 
van verschillende nationaliteiten elkaar te laten begrijpen. Naarmate 
productieprocessen steeds meer worden opgenomen in netwerken, 
wordt een gemeenschappelijke basis voor begrip steeds belangrijker. 
Dit is met name cruciaal in het licht van de huidige ontwikkelingen in 
de industrie: om ervoor te zorgen dat alle elementen die deel uitmaken 
van het productieproces van de slimme fabriek van de toekomst – van 
het bedrijf tot het product – met elkaar kunnen communiceren, is een 
gemeenschappelijk, gestandaardiseerd communicatieprotocol essentieel.

Mondiale overeenstemming over één protocol
Het concept van Industrie 4.0 doorbreekt grenzen die nu veelal nog 
aanwezig zijn. Het brengt systemen die eerst los van elkaar stonden, 
veel dichter bij elkaar. In de toekomst zal het niet alleen mogelijk zijn 
om gegevens tussen alle niveaus van de automatiseringspiramide van 
een bedrijf uit te wisselen en te verwerken, maar ook mondiaal tussen 
alle industrieën. De nieuwe netwerkstructuren die nu opkomen – zonder 
de verticale scheiding in lagen binnen het bedrijf die momenteel nog 
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RAMI 4.0
Het eerste tastbare resultaat van het platform is het referentiearchitectuur-
model voor Industrie 4.0 (RAMI 4.0), dat tot stand kwam in het kader 
van de werkgroep “Referentiearchitecturen, standaarden en standaar-
disatie” onder leiding van dr. Peter Adolphs, CTO bij Pepperl+Fuchs. 
Met dit driedimensionale model kunnen alle essentiële elementen van 
het Industrie 4.0-concept worden meegenomen – van eenvoudige 
veldapparaten, zoals een intelligente sensor, tot complexe, mondiale 
netwerkproductiesystemen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
volledige levenscyclus en alle organisatielagen van het bedrijf.

Hierna wordt kort ingegaan op de horizontale en verticale as van het 
model, om het belang van een standaardcommunicatiesysteem te 
benadrukken. De horizontale as, “Hierarchy Levels”, beschrijft hoe een 
entiteit wordt geclassificeerd in de vroegere hiërarchieën binnen de 
organisatieniveaus van een slimme fabriek in Industrie 4.0. Wat dit aangaat, 
omvat het RAMI-model uiteenlopende aspecten, variërend van de 
analyse van een te vervaardigen product en het veldapparaat (bijv. een 
intelligente sensor), tot en met de “connected world” buiten een pro-
ductiefaciliteit.

De verticale as, “Layers”, regelt de informatietechnologische aspecten 
en voorziet in digitale overzichten van de activa van productiefaciliteiten. 
Als we een sensor als voorbeeld nemen, wordt het belang van de lagen 
duidelijk: de basis wordt gevormd door het activum, in dit geval het 
apparaat oftewel de sensor. De integratielaag die hierop volgt, omvat 
alles wat nodig is om de sensorgegevens beschikbaar te maken voor 
de volgende lagen. Hierboven bevindt zich de communicatielaag, die 
een veilige verbinding vormt tussen het veldapparaat en de toepas-
singssoftware op het hogere niveau. De informatielaag omvat het digitale 
overzicht van de activa, ook bekend als de beheerschil. In de functionele 
laag worden regels en besluitvormingslogica geïmplementeerd. De 
bovenste laag – de bedrijfslaag – vertegenwoordigt de bedrijfsmodellen 
en het bedrijfsproces als geheel. 
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OPC UA als standaard 
Platform Industrie 4.0 propageert OPC UA – UA staat voor Unified 
Architecture (IEC 62541) – als standaardprotocol. Deze communica-
tiestandaard maakt het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen alle 
niveaus van een bedrijf en met de verbonden wereld buiten het bedrijf. 
OPC UA omvat verschillende transportlagen alsook een semantisch 
gegevensmodel om de zinvolle weergave van informatie te waarborgen. 
Naast de duidelijk omschreven semantische gegevensmodellen heeft 
OPC UA ook mechanismen voor het opslaan en aanbieden van histo-
rische gegevens, voor het signaleren van gebeurtenissen en voor het 
uitvoeren van functies op de server. OPC UA is een open standaard, 
onafhankelijk van welke fabrikant dan ook. Een belangrijke factor bij het 
gebruik van OPC UA in productiesystemen is dat elk apparaat dat zijn 
functionaliteit beschikbaar maakt via een geïntegreerde OPC UA-server, 
kan voorzien in een soort zelfanalyse voor andere communicatiepartners. 
Dat maakt de gebruikelijke verspreiding van beschrijvingsbestanden, 
zoals IODD- of GSD-bestanden, via een apart kanaal overbodig. In 

plaats daarvan komen bij toegang van een client tot de server alle eigen-
schappen onmiddellijk beschikbaar in een gesorteerde, doorzoekbare 
boomstructuur. 

Door gebruik te maken van discovery servers kan naar de eigenschappen 
van geregistreerde apparaten worden gezocht voordat de verbinding 
tot stand wordt gebracht. De discovery server voorziet ook de aanvragende 
entiteit van informatie over de manier waarop het debetreffende ap-
paraat, bijvoorbeeld een sensor, kan worden bereikt via het netwerk. 
Een geïntegreerd beveiligings- en verificatieconcept zorgt voor veilige 
uitwisseling van gegevens tussen communicatiepartners in OPC UA. 
Als de bijbehorende toegangsrechten beschikbaar zijn, maakt OPC 
UA de naadloze en universele uitwisseling van informatie mogelijk over  
alle niveaus van een organisatie en zijn grenzen heen. Vanwege de 
driedimensionaliteit van het RAMI-model betekent dit dat OPC UA ver-
enigbaar is met alle lagen en aspecten van RAMI.  n
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De eenvoudige interpretatie van de gegevens wordt gewaarborgd 
door een soort “zelfanalyse” van de sensor, waarin de mogelijkheden 
ervan worden beschreven.

Hoe ziet u toekomstige ontwikkelingen voor wat betreft het 
bereiken van een mondiaal protocol?
Ik denk dat het een tijdje gaat duren voordat alle betrokken partijen het 
eens zijn over één protocol dat universeel toepasbaar is en tevens bij-
voorbeeld verbinding met cloudoplossingen mogelijk maakt. Momenteel 
wordt voor OPC UA een publiceer-/abonneer-mechanisme ontwikkeld, 
zoals dat vaak te vinden is in berichtgebaseerde systemen. Verder is 
OPC UA nog niet geschikt voor harde realtimetoepassingen omdat het 
onderliggende TCP/IP niet voorziet in determinisme. Concepten voor 
de dienovereenkomstige uitbreiding van de transportlaag, bijvoorbeeld 
door middel van TSN (time-sensitive networking), bestaan al, dus het is 
de verwachting dat dergelijke uitbreidingen hun weg zullen vinden naar 
de standaardisatie van OPC UA in de nabije toekomst. Een universeel 
protocol is essentieel, met name vanuit het oogpunt van wereldwijde 
netwerken – anders zullen productieprocessen alleen in staat zijn te 
communiceren binnen bedrijven en landen. Met zijn gestandaardiseerde 
datamodel heeft OPC UA alle troeven in handen voor de wedloop om 
de eerste plaats. We moeten de huidige leidende positie gebruiken om 
OPC UA te vestigen als het protocol waarmee elk element kan com-
municeren met alle andere elementen; dat is tenslotte de belangrijkste 
aanjager van Industrie 4.0.  n

Dr. Jörg Nagel, senior expert voor  
Industrie 4.0 bij Pepperl+Fuchs

Wat zijn de voordelen van OPC UA vergeleken met OPC Classic?
OPC UA is een protocol dat veel verder gaat en functionaliteit biedt waartoe 
OPC Classic nog niet in staat is. OPC UA is bijvoorbeeld onafhankelijk 
van elk platform. Het belangrijkste voordeel van OPC UA, dat het zeer 
interessant maakt voor wat betreft het realiseren van een communica-
tiesysteem binnen het kader van Industrie 4.0, is echter het universele 
gegevensmodel. Wat voorheen door de toepassingsontwikkelaar werd 
bepaald met OPC Classic, is nu gestandaardiseerd en onafhankelijk 
van welke individuele fabrikant dan ook. Dankzij de servicegerichte  
architectuur van OPC UA kan elk informatietechnologiesysteem toegang 
krijgen tot de gegevensbronnen in het veld. Er hoeven geen speciale 
communicatiepaden te worden onderhouden voor de integratie; eenvou-
dige netwerktoegang is voldoende. Het resultaat is dat een apparaat met 
een OPC UA-server zich eenvoudig laat integreren in bestaande systemen. 
 
Wat maakt OPC UA zo geschikt als gestandaardiseerd  
protocol voor Industrie 4.0?
OPC UA is tot veel meer in staat dan alleen gegevens van A naar B 
“transporteren”. De transportlaag zelf wordt aangevuld door een semantisch 
gegevensmodel, dat semantische interoperabiliteit tussen alle com-
municatiepartners mogelijk maakt. Vanuit het veldniveau, bijvoorbeeld 
vanuit intelligente sensoren, worden niet alleen de daadwerkelijk ge-
meten waarden (procesgegevens) doorgestuurd, maar ook informatie 
over de vorm, belangrijkheid, context en structuur van de gegevens. 
De sensoren zijn rechtstreeks toegankelijk via OPC UA vanuit het IT-niveau. 

Drie vragen aan …
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Het thema van de Hannover Messe 2016 was Integrated Industry – Discover  
Solutions. Dit jaar werkte HANNOVER MESSE samen met de Verenigde Staten,  

de grootste economie ter wereld, voor het tentoonstellen van Industrie 4.0  
en de systemen die intelligentie, transparantie en verhoogde  

productiviteit naar de fabrieksvloer brengen.

De VS is werkelijk een land van superlatieven. U vindt er enkele van ‘s 
werelds meest majestueuze bergketens, prachtige mammoetbomen 
en sequoias, de Grand Canyon en New York City, een mondiaal centrum 
van kunst, cultuur, mode en financiën. Het is een land van ongekende 
mogelijkheden en is ook al meer dan 30 jaar een thuisbasis van 
Pepperl+Fuchs. Onze samenwerking is opgezet in het kader van weder-
zijdse uitwisseling en eerlijke strategieën in alle gebieden van ons bedrijf; 
van innovatieve productontwikkeling tot interculturele marketingconcepten. 

AMERIKAANSE VLAG

De 50 sterren op de Amerikaanse vlag staan 
voor de 50 staten van de Verenigde Staten 
van Amerika. Tegenwoordig staan de 13 strepen 
symbool voor de 13 koloniën die in 1776 hun 
onafhankelijkheid van Groot-Brittannië ver-
klaarden.

WAAROM “STARS AND 
STRIPES”?

Sterren zijn een symbool van de hemel en de 
hemelse bestemming waar men sinds men-
senheugenis naar streeft. De strepen staan 
symbool voor de lichtstralen die van de zon 
afkomstig zijn.

VS blijft zich uitbreiden
De Verenigde Staten vormen een interessante productielocatie voor 
Duitse bedrijven: met een vestiging in Twinsburg, Ohio, zit Pepperl+Fuchs 
al meer dan drie decennia in Noord-Amerika. “Het belangrijkste doel van 
deze locatie, die in 1983 werd geopend, was het organiseren van 
verkoop, ontwikkeling, transport en productie en deze af te stemmen op 
de klantbehoeften binnen de Noord-Amerikaanse markt”, aldus Jim 
Bolin, Executive Vice President voor Noord- en Zuid-Amerika. Het doel 
werd nog eens benadrukt met de opening van twee Solution Engineering 
Centers (SEC’s) in Houston, Texas. 
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ROOD, WIT, BLAUW

De kleuren rood, wit en blauw vinden hun oorsprong in de Britse “Union 
Jack”, die ook de vlag van de Britse koloniën was. Tegenwoordig 
hebben de kleuren de volgende betekenissen: wit staat voor reinheid 
en onschuld, rood voor moed en dapperheid, en blauw voor waak-
zaamheid, volharding en gerechtigheid.
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Succesvol vanaf het begin 
Het hoofdkantoor van Pepperl+Fuchs in Noord-Amerika bevindt zich in 
Twinsburg, op ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Cleveland, 
de wereldhoofdstad van de Rock-’n-roll. Deze vestiging is meer dan 
alleen een verkoopkantoor, en omvat kantoorruimte, R&D, productie-
afdelingen, trainingsfaciliteiten en distributiecentra. Het bedrijf in Twinsburg 
is de enige vestiging wereldwijd die verantwoordelijk is voor een Global 
Business Unit: het Global Center of Excellence and Innovation voor 
Bebco EPS en VisuNet HMI bevinden zich hier. Dit jaar werd Pepperl+Fuchs 
voor het 13e jaar op rij verkozen tot beste leverancier van overdruk- en 
drukregelingssystemen voor industriële behuizingen in de 2016 Readers’ 
Choice-enquête van het tijdschrift Control. In Twinsburg werkt de 
sensoraanpassingsgroep voor fabrieksautomatisering één-op-één samen 
met klanten om standaard sensorproducten aan te passen en te 
leveren voor unieke toepassingen. Een van deze unieke oplossingen 
was de Pile Driver die in 1997 werd ontwikkeld, een sterke en duurzame 
naderingsschakelaar.

De roep van het zwarte goud
Texas is de op één na grootste staat van de VS met het op één na grootste 
bevolkingsaantal. De ontdekking van grote oliereserves in 1901 bracht 
een economische groei teweeg in Texas. De invloed van dit “zwarte 
goud” veranderde de economie van de staat. Texas werd een belang-
rijke olieproducent en is een van de belangrijkste spelers geworden in 
de Amerikaanse economie: van olie- en gasproductie tot olieraffinage 
en de petrochemische industrie.  

Texas betekent “vriend”
De naam Texas is afgeleid van het woord ‘Táysha’ uit het Hasinai, en 
betekent “vrienden” of “bondgenoten”. “Deze associatie is een goede  
reden voor Pepperl+Fuchs om zich in deze staat te vestigen en de samen-
werking met Amerika te versterken door middel van een nieuwe vestiging”, 
zegt Bolin. Op 1 mei 2013 opende het SEC zijn deuren in Houston. Deze 
locatie ontwikkelt en produceert voornamelijk bedieningspanelen, 
schakelkasten en overdruk- en drukregelingssystemen. De vestiging 
bestrijkt een oppervlak van meer dan 1.100 m², waarvan meer dan 
800 m² is bestemd voor productie. Maar Pepperl+Fuchs wil service naar 
een hoger niveau tillen. 
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Dicht bij de industrie, dicht bij de klant
Deze lente wil Pepperl+Fuchs de eerste schop in de grond steken voor 
een state-of-the-art magazijn en productiebedrijf van 11.000 m² in de 
buurt van Houston. Hier wordt plaats geboden aan een uitgebreid 
Solution Engineering Centre (SEC), een trainingsruimte voor klanten, 
magazijnruimte en distributie-installaties. “In het magazijn worden de 
producten van Pepperl+Fuchs tentoongesteld”, zegt Bob Smith, COO 
voor fabrieksautomatisering in Twinsburg. “Klanten kunnen ons bezoeken 
en zien hoe onze technologie wordt toegepast in de praktijk.” Met dit 
nieuwe centrum duurt het geen maanden meer om apparatuur voor 
gevaarlijke omgevingen te certificeren, maar kan Pepperl+Fuchs binnen 
enkele dagen vooraanstaande producten maken en certificeren. 

Houston, een van de coolste steden in Amerika
Naast Pepperl+Fuchs hebben duizenden bedrijven zich in Houston 
gevestigd en hun bezigheden daar uitgebreid. In Houston zijn meer 
Fortune 500-bedrijven gevestigd dan in alle andere steden in Amerika, 
op New York na. In 2012 werd Houston door het tijdschrift Forbes 
verkozen tot nummer één op hun jaarlijkse lijst met de coolste steden 
in Amerika. Verder bevindt zich in Houston ook het Lyndon B. Johnson 
Space Center. Dit is de thuisbasis van het astronautenkorps van Amerika, 
en tevens de plaats waar astronauten worden opgeleid om naar de 
ruimte te gaan. Dat maakt Houston zelfs op de heetste dagen van het 
jaar een behoorlijk coole stad.

Made in USA – de voordelen van klantgerichtheid
De groei van Pepperl+Fuchs is enorm geweest, en onze voortdurende 
toewijding aan en investeringen in de Amerikaanse markten en Houston 
is aanzienlijk. De markering “Made in USA” is belangrijk voor de Amerikaanse 
markt. Veel Amerikanen staan erop dat producten in hun thuisland 
worden geproduceerd. Jarenlang stuurde de VS steeds meer productie 
naar lagelonenlanden binnen onze wereldeconomie. Lokale productie 
is nu echter weer voordelig geworden. Service is ook een belangrijke 
succesfactor in Amerika: “De kwaliteit van service is van vitaal belang”, 
zegt Bob Smith. Hij voegt toe: “We richten ons steeds meer op klan-
tenservice. Dit zorgt voor nog meer klantnabijheid – zoals we dat al  
30 jaar hebben.”  n
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Meer dan 300 kg  
en altijd honger  

Elk jaar doden stropers in Zuid-Afrika honderden  
neushoorns om hun hoorns te kunnen verkopen.  
De jongen blijven vaak hulpeloos achter.  
Pepperl+Fuchs heeft nu een ouderloos neushoorntje 
geadopteerd en ‘Oz’ een nieuw thuis gegeven.

Een ouderloos neushoorntje uit het Kruger National Park heeft dankzij 
Pepperl+Fuchs een nieuw thuis gevonden. Het bedrijf adopteerde een 
jonge mannetjesneushoorn, gaf hun beschermeling de naam van de 
tovenaar Oz – Hebreeuws voor kracht – en bracht hem onder in een 
wildreservaat. De ‘adoptie-overeenkomst’ is al getekend en Oz voelt zich 
helemaal thuis. De één jaar oude ‘baby’ weegt al meer dan 300 kg en 
slurpt zestien liter melk per dag. Na de barre ervaringen in het park heeft 
hij extra voeding nodig. Wanneer Oz over twee jaar volwassen is en 
sterk genoeg, keert hij weer terug naar de vrije natuur.  n

Al bijna 50 miljoen jaar bevolken ze de aarde. Andere dieren laten hen 
meestal met rust – niet zo gek, als je bedenkt dat ze wel 1,5 ton wegen 
en tot vier meter lang kunnen worden. We hebben het over neushoorns 
die, ondanks hun omvang, dreigen uit te sterven. Dit komt omdat deze 
enorme blad- en graseters een meedogenloze vijand hebben tegen wie 
ze weerloos zijn: illegale jagers die uit zijn op hun hoorns. 

In Azië wordt de hoorn van een neushoorn beschouwd als medicijn – 
reden genoeg voor stropers om op de dieren te jagen. Ze schieten de 
neushoorns neer en scheuren de hoorns af terwijl ze nog leven, laten ze 
doodbloeden en vermalen de hoorns tot poeder. Dat poeder wordt 
naar China en Vietnam gesmokkeld via een illegaal netwerk van zwart-
handelaren. Dit is een groot probleem in Zuid-Afrika, waar ongeveer 
driekwart van alle neushoorns ter wereld leven. De jongen worden vaak 
achtergelaten, hongerig en gedesoriënteerd. 
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17TH EXHIBITION OF LIJIA 
INTERNATIONAL MACHINERY 2016

May 11 – 14 // Booth B225, N2 // Chongqing, China

SPS IPC DRIVES ITALIA
May 24 – 26 // Hall 3, Booth A 042 // Parma, Italy

ELIADEN 2016
May 31 – June 2 // Booth C02-12 // Lillestrøm, Norway

CEMAT
May 31 – June 3 // Hall 27, Booth D43 // Hanover, Germany

NIE – NORTHEAST CHINA INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION 
April 24 – 26 // Booth D046, W2 // Shen Yang, China

HANNOVER MESSE
April 25 – 29 // Hall 9, Booth D76 // Hanover, Germany

MANUFACTURING EXPO 2016
June 22 – 25 // Hall 101, 1C09 // Bangkok, Thailand

SCANAUTOMATIC/PROCESSTEKNIK
October 4 – 6 // Gothenburg, Sweden 

OTD
October 19 – 20 // Hall B-1090 // Bergen, Norway

SINDEX 2016
September 6 – 8 // Hall 2.2/A02 // Bern, Switzerland

SEPEM SUD-OUEST
September 27 – 29  // Toulouse, France

MEORGA MSR-SPEZIALMESSE SÜDWEST
September 28 // Ludwigshafen, Germany

ONS
August 29 – September 1 // Booth 750 // Stavanger, Norway

TAIPEI INT’L INDUSTRIAL AUTOMATION 2016
August 31 – September 3 // Taipei, Taiwan

MEORGA MSR-SPEZIALMESSE RHEIN-RUHR
November 9 // Bochum, Germany

SPS IPC DRIVES
November 22 – 24 // Hall 7A, Booth 330 // Nuremberg, Germany 

VALVE WORLD
November 29 – December 1 // Hall 4, Booth 4A22 // Düsseldorf, Germany
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