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Dit jaar zal op donderdag 1 december in het Evoluon in 
Eindhoven door de PI vereniging de PROFIdag georganiseerd 
worden. Gedurende dit jaarlijkse evenement betreffende 
Industriële Communicatie binnen de besturingstechniek, 
waar leverancier, eindgebruiker en systeem integrator elkaar 
ontmoeten zullen naast PROFINET en PROFIBUS verschillende 
andere thema’s aan bod komen. Dit jaar wordt er veel ruimte 
vrij gehouden voor IO-Link.

PROFIdag 2016
Met	veel	aandacht	voor	IO-Link

De PROFIdag is een evenement met veel lezingen over 
PROFINET en PROFIBUS. Naast de lezingen zullen er veel 
leden van de PI vereniging aanwezig zijn om u de nieuw-
ste oplossingen te presenteren op de marktplaats. Al met al 
een verzorgde dag waarbij veel aspecten van PROFIBUS, 
PROFINET en IO-Link worden besproken. Bent u eind-
gebruiker van PROFIBUS, PROFINET en IO-Link of bent 
u benieuwd naar de mogelijkheden hiervan, dan nodigt 
de PI vereniging u van harte uit om de PROFIdag op  
1 december 2016 te bezoeken.

De	lezingen
Op het programma staan in totaal 20 lezingen waarbij 
het niet alleen gaat om de toepassing van PROFINET en 
PROFIBUS in industriële omgevingen, maar dat deze bus-
sen ook toepasbaar zijn voor applicaties waar u misschien 
andere automatiseringssystemen zou verwachten. Neem 
bijvoorbeeld een brandweerauto. Tijdens de PROFIdag laat 
Daniel Beerlings van Ziegler Brandweertechniek, bouwer 
van dit soort voertuigen, zien waar zij mee bezig zijn voor 
de automatisering van de besturing van pompen, kleppen, 
schuimsystemen en andere bluscomponenten binnen het 
voertuig. 
Dat ook op grote schaal gebruik gemaakt kan worden 
van PROFINET en PROFIBUS laat Perry Bouman van 
Waterschap De Dommel zien. Ruim zestig gemalen zijn 
continu met internet verbonden om op een gecontroleerde 
manier altijd het water te kunnen verpompen. Alle instal-
laties worden daarbij op afstand bestuurd, zelfs vanuit thuis 
met een IPad en dit 24/7 waarbij de continue beschikbaar-
heid essentieel zijn. Dit is een uitdaging en vraagt om een 
goede samenwerking tussen IT en OT.

Basics	of	IO-Link
Terug van weggeweest zijn de ‘basics of ’, dit jaar met een speciale taak voor 
de PROFIstudents. In opdracht van de leden van de vereniging hebben een 
aantal PROFIstudents de taak gekregen om u de basis van bepaalde onder-
werpen uit te leggen. Zij zullen u wegwijs maken in diverse zaken en zo 
ook over IO-Link. In deze presentatie worden door de studenten samen met 
Balluff de basiskenmerken van IO-Link besproken met daarnaast de laatste 
ontwikkelingen.

Dit is niet de enige lezing over IO-LINK, want ifm electronic komt met 
de lezing ‘IO-link een I-Opener’. IO-link biedt grote mogelijkheden om 
productieprocessen inzichtelijk te maken, rapportages te vereenvoudigen, 
onderhoud te plannen en daarmee kosten efficiënt te produceren. Moet u 
daarvoor veel doen? Gedurende de lezing zal de eenvoud u verbazen.

‘Implementatie van IO-Link binnen PROFINET(hands-on experience)’ is 
een lezing van Turck. Er wordt in de industriële automatisering steeds meer 
gesproken over het vergaren van informatie, slimme sensoren, Industrial 
Ethernet, IoT, enz. Eén van de toepassingen hierbinnen is IO-Link. De vraag 
is echter hoe we nu deze informatie uit de sensoren kunnen halen en beschik-
baar stellen aan onze besturing en hoe gaan we om met diagnose-gegevens. 
Kortom hoe maken we de installatie slimmer. Tijdens deze sessie laat Turck 
u aan de hand van voorbeelden en concrete applicaties zien hoe alles meer 
richting Smart-Industrie beweegt.

SICK B.V. komt tenslotte met de lezing ‘Product- en formaatwissels gaan 
sneller met IO-Link!’ Beschikbaarheid, meer flexibiliteit bij een product- en 
formaatwissel en kortere doorlooptijden zijn allemaal zaken die van groot 
belang zijn voor een machinebouwer om concurrerend te blijven.
Hierbij speelt de inzet van sensoren als verstrekker van gegevens en infor-
matie traditioneel een centrale rol. In het kader van industrie 4.0 zien we 
echter dat de rol van sensoren aan verandering onderhevig is. Sensoren krij-
gen verschillende nieuwe taken om flexibiliteit te vergroten, worden auto-
matisch geparametriseerd om omsteltijden te kunnen reduceren en leveren 
informatie aan hoger liggende systemen om bijvoorbeeld onderhoud beter te 
plannen. Tijdens deze sessie zult u zien hoe doormiddel van een live verbin-
ding een IO-Link sensor op afstand kan worden geparametriseerd. Zo wordt 
Industrie 4.0 wel heel praktisch.

En	nog	veel	meer
Naast IO-Link wordt er op 1 december ook ingegaan op PROFINET in 
de cloud, status en diagnosemeldingen, de interactie tussen mens, machine 
en robots en het gebruik van draadloos en glasvezel in combinatie met 
PROFIBUS en PROFINET. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan EMC 
problematiek.
Naast de lezingen zullen er veel leden aanwezig zijn om u de nieuwste oplos-
singen te presenteren op de marktplaats. Al met al dus een verzorgde dag 
waarbij veel aspecten van PROFIBUS, PROFINET en IO-Link worden 
besproken. 
Zoals gezegd wordt de dag gehouden in het Evoluon in Eindhoven. Het 
evenement, dat begint om 9.00 uur met de ontvangst en rond 17.30 uur 
besloten wordt, is gratis te bezoeken voor hen die zich van te voren opgeven 
via de site van de PROFI-vereniging. Hier treft u ook het totale programma 
en extra informatie aan.                                                                              •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “PROFIdag 2016”.
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