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	 							industriële	automatisering	

Jaarlijks organiseert de firma Turck een uitgebreide persconferentie voor 
de internationale pers. Dit jaar in hun pas geopende pand in Mülheim an 
der Ruhr (Duitsland), een pand waar ruimte genoeg is voor de groei die 
men voor ogen heeft. Bij groei verwacht men veel van dat wat er binnen de 
industrie en de machinebouw allemaal gaat veranderen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat ook zij vol zijn van Industrie 4.0 en het internet der dingen 
(IoT).

Lokale intelligentie 
en IO-Link
En	vooral	veel	communicatie

Over de kreten Industrie 4.0 en IoT strui-
kel je vandaag de dag overal. Tel alleen maar 
hoe vaak u deze kreten tegen komt in deze 
uitgave van e-totaal. Nu moeten we onder-
kennen dat we het hier niet zomaar over lege 
kreten hebben. Dat wat er ons voorgespie-
geld wordt, zal zeer zeker in vloed hebben op 
ons dagelijks leven. Bedrijven die zich bezig 
houden met automatisering zijn zich dan 
ook al aan het voorbereiden op dat wat gaat 
komen. Voor een firma zoals Turck houdt 
dat in dat communicatie een nog belangrij-
kere rol is geworden. Dit kun je al merken 
aan het steeds maar groeiende sensoraanbod 
met IO-Link. 
Bij IoT en Industrie 4.0 hoort ook dat 
machines, zelfs de kleine machines die tot 
nu toe geheel onafhankelijk van intelligen-
tie en communicatie konden werken, ook 
moeten gaan praten via internet. Dit vraagt 
om modules met ingebouwde intelligentie 
in de vorm van kleine PLC’s die liefst direct 
op de machine geplaatst kunnen worden, 
voldoende I/O hebben voor het aansluiten 
van sensoren en natuurlijk in een netwerk 
opgenomen kunnen worden. Om in elke 
omstandigheid en op elke machine een PLC 
te kunnen monteren zonder extra schakel-
kast, moet de PLC dan wel bestand zijn 
tegen stof, vuil en vocht. Dit alles heeft er 
bij de ontwikkelaars van Turck toe geleid dat 
men is gekomen met een compacte bestu-
ring met Codesys 3 in een IP67-behuizing 
waarmee men intelligentie naar de plek 
brengt waar de sensoren aangesloten worden 
(zie de kopfoto).

Zonder	schakelkast
De TBEN-PLC Codesys 3 is een compacte 
IP67 PLC voor het besturen van kleine of 
modulaire machines. Dankzij de robuuste 
behuizing en de hoge beschermingsgraad 
kan de TBEN-PLC direct in het veld toe-
gepast worden. Machine- en fabrieksbestu-
ringen kunnen daardoor zonder schakelkast 
gebouwd worden. 
Het grote aantal communicatie-interfaces 
onderstreept de enorme flexibiliteit van de 
nieuwe TBEN-PLC: Bij gebruik als master 
ondersteunt het apparaat tevens Modbus 
RTU, CANopen en SAE J1939 naast 
de industriële ethernet protocollen zoals 
Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP. De 
RS232 en RS485 seriële interfaces kunnen 
ook gebruikt worden als gewenst in Codesys. 
De Block I/O-besturing biedt ook acht uni-
versele I/O-kanalen voor directe aansluiting 
van sensoren en actuatoren.
De TBEN-PLC kan ook gebruikt worden 
als slave in zowel de ethernet netwerken 
Profinet, Ethernet IP en Modbus TCP als 
de Modbus RTU en CANopen netwerken 
waardoor het mogelijk is om hem te gebrui-
ken als protocolomzetter. 

Afbelding 3. Nu al aangekondigd een lasersensor met 
een bereik van 12 meter.

Afbeelding 1. Snel en eenvoudig een aantal IO-Link 
sensoren aansluiten via de nieuwe IO-Link master.

Afbeelding 2. De nieuwste capacitieve sensor met 
IO-Link.

IO-Link
In dezelfde behuizing heeft men nu ook een 
Multiprotocol-IO-Link-Master uitgebracht 
(zie afbeelding 1) waarmee men vanuit 
Ethernet via diverse protocollen kan com-
municeren met sensoren met IO-Link. De 
poorten zijn allemaal galvanisch gescheiden 
en zijn in staat om per poort 2 A te leveren 
voor de energievoorziening. Hier heeft men 
een slim systeem ingebouwd. De aangeslo-
ten sensoren kunnen via software uitgescha-
keld worden om zo energie te besparen.
Naast deze IO-Link-master zien we dat 
ook het aantal sensoren dat voorzien is van 
IO-link verder groeit. Zo is er een capaci-
tieve sensorserie BCT met IO-Link geko-
men (afbeelding 2) en is er een signaaltoren 
voor op een machine ontwikkeld die praat 
via IO-Link. Daarnaast komt er binnenkort 
een IO-Link-versie van de LTF12 lasersen-
sor (afbeelding 3).
Deze LTF12 is een sensor die betrouwbaar 
voorwerpen op een afstand tot 12 m kan 
detecteren. Hij is uitgerust met een klasse 
2 laserzender met een smalle, ultra zicht-
bare spot voor eenvoudige uitlijning. Deze 
sensor die een herhalingsnauwkeurigheid 
van minder dan 3 mm en een nauwkeurig-
heid van plus of min 10 mm biedt, kan ook 
donkere voorwerpen verder dan 7 meter en 
witte voorwerpen tot 12 meter betrouwbaar 
detecteren. Bovendien detecteert de LTF 
betrouwbaar voorwerpen zelfs vanuit een 
scherpe hoek, bij moeilijke omgevingsom-
standigheden en bij fel omgevingslicht. De 
dynamisch ingestelde lasersensor kan tevens 
voorwerpen met verschillende materialen en 
vormen detecteren. De laserkracht neemt toe 
bij donkere voorwerpen of voorwerpen met 
scherpe hoeken, terwijl de kracht afneemt 
voor glanzende voorwerpen.
De LTF is gebruiksklaar out-of-the-box. 
In slechts drie stappen kan de sensor snel 
worden gemonteerd, uitgelijnd en real-time 
metingen doen. Gebruikers kunnen kiezen 
uit verschillende modi in functie van de 
applicatie. Geavanceerde metingsmodi, ver-
tragingstimers en de functie vermijden van 
cross-talk zijn ook beschikbaar.

Tot	slot
Turck had nog veel meer te melden. De 
komende maanden zult u waarschijnlijk 
hierover wel meer informatie krijgen via ons 
blad of de website van Turck zelf.               •
Voor meer informatie zie  
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Lokale intelligentie en IO-Link”.
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