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Veiligheid in goede handen
Met intelligente productieoplossingen zoals veiligheidscontrollers en digitaliserings- en 
communicatiemodulen kunnen voedsel- en drankenproducenten hun operationele efficiëntie verbeteren en hun 
activiteiten veilig en in overeenstemming met de regelgeving uitvoeren.
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Jaarlijks investeren producenten van voedingsmiddelen 
en dranken aanzienlijk in productieapparatuur. 
Vaak moet deze apparatuur worden aangepast aan 
de specifieke vereisten van een productielijn. Dat 
zorgt voor hogere kosten en complexiteit. Of het nu 
gaat om grote of kleine, complexe of eenvoudige 
productielijnen, er zijn altijd twee belangrijke 
factoren die bepalend zijn voor de keuze van de 
apparatuur: veiligheid en de noodzaak om te voldoen 
aan de steeds strengere wettelijke voorschriften. 
Voorschriften die voor de hele waardeketen gelden: 
van grondstof tot eindproduct. Deze factoren kunnen 
met succes worden aangepakt met ABB’s intelligente 
productieoplossingen. Een goed voorbeeld daarvan 
is een geïntegreerd besturingssysteem dat het hele 
productieproces bestrijkt, gecombineerd met ABB 
laagspanningscomponenten en de X20 PLC’s van B&R. 

Intelligente veiligheid 
Productiefaciliteiten in de voedingsmiddelen- 
en drankenindustrie kunnen gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengen als ze 
niet goed worden geïmplementeerd. Voor deze 
omgevingen biedt ABB een combinatie van oplossingen 
voor het beheer van machineautomatisering en 

Het ABB ecosysteem voor intelligente productie.

Het ABB-traject van conventioneel naar digitaal.

machineveiligheid. Daarbij kan het gaan om: 
• Kleine machines en eenvoudige 

veiligheidstoepassingen
• Standalone veiligheid onafhankelijk van het 

besturingsplatform

• Complete productielijnen met PLC-besturingen met 
geïntegreerde veiligheid. 

Relais en veiligheidscontrollers 
Voor het eenvoudigste veiligheidssysteem, met slechts 

enkele I/O's en beperkte vereisten, volstaan standaard 
veiligheidsrelais. De Sentry-serie veiligheidsrelais 
van ABB wordt in deze gevallen veel gebruikt. De 
Sentry heeft een economisch ontwerp, vereist geen 
programmering en kan door de eenvoudige installatie 
direct in gebruik worden genomen.

Wanneer een groter aantal veiligheidssensoren en 
I/O's nodig zijn, of wanneer meer geavanceerde 
functies vereist zijn, met name wat betreft de 
communicatie met de PLC, zijn programmeerbare 
veiligheidscontrollers een goede keuze. Een voorbeeld 
daarvan is Pluto van ABB. Deze kan rechtstreeks 
worden aangesloten op de meest gebruikte 
veiligheidsapparatuur. Pluto is een krachtige, 
standalone veiligheidscontroller die wordt geleverd 
met gratis programmeersoftware en eenvoudig te 
gebruiken is.

Communicatie-interfaces
In de soms zware omgeving van een 
voedingsmiddelen- en drankenfabriek is robuuste 
communicatie essentieel om de veiligheid te 
garanderen en gegevens ten aanzien van de 
naleving van wettelijke voorschriften veilig te 
houden. Wanneer dergelijke gegevens verloren 
zouden gaan, is tracering niet meer mogelijk en 
kan zelfs de certificering van de fabriek in gevaar 
komen. ABB biedt twee communicatie-interfaces die 
veiligheidssensoren op betrouwbare wijze verbinden 
met veiligheidscontrollers: OSSD en DYNlink.

Het OSSD-communicatieprotocol wordt veel 
gebruikt voor uiteenlopende veiligheidssensoren. 
Met OSSD kunnen meerdere sensoren in serie 
worden aangesloten met behoud van een hoog 
veiligheidsniveau. De meeste veiligheidscontrollers 
op de markt (waaronder ABB's Sentry en Pluto en de 
B&R X20) kunnen overweg met OSSD-signalen.

DYNlink is een communicatieprotocol dat 
uniek is voor ABB. Het slimme signaal- en 
bekabelingsoplossing die het hoogste veiligheids-
niveau bereikt met een minimum aan kabels en 
controlleringangen. DYNlink is compatibel met de 
controllers Vital en Pluto van ABB en de B&R X20.

Vergeleken met OSSD vereist DYNlink slechts de 
helft van het aantal ingangen om het hoogste 
veiligheidsniveau bij seriële verbindingen te bereiken. 
Bovendien maakt DYNlink ook extra functies mogelijk. 
Een voorbeeld daarvan is StatusBus, waarmee 
statusinformatie van elke sensor kan worden 
verkregen zonder extra bekabeling. Elke sensor krijgt 
een adres in de Statusbus en hiermee kan Pluto de 
status van alle in serie aangesloten componenten 
bijhouden. Deze functie biedt een economische 
oplossing om de status van onder andere deuren en 
noodstopknoppen te bewaken.

Digitaliseren elektromotoren met ABB Novolink™
Motorstarters zijn alomtegenwoordig in voedings- en 
drankfabrieken. Deze essentiële onderdelen van 
productielijnen zijn meestal echter niet intelligent. 
Dat kan worden verholpen met ABB Novolink modules, 
die motorstarters digitaliseren. Hier wordt niet alleen 
inzicht verkregen in de aangesloten belastingen maar 
kan ook een veilige werkomgeving worden gehandhaafd. 
De modules zijn eenvoudig te ontwerpen in bestaande 
bedradingsschema’s en zijn eenvoudig op elke AF-
magneetschakelaar vast te klikken. Omdat er minder 
bedrading en minder componenten nodig zijn, blijven 
ook de engineeringinspanningen beperkt vergeleken 
met andere digitaliserings-upgrade-methoden.

Novolink-modules koppelen elektromotoren met 
automatiserings- en intelligente productiesystemen 
van een hoger niveau en bieden klanten realtime 
gegevens en analyses. Met die gegevens 
kunnen energiebesparende strategieën worden 
geïmplementeerd of veiliger worden gewerkt. De 
modules maken voorspellend onderhoud, remote 
besturing, foutdiagnose en gegevensanalyse mogelijk 
die nodig zijn voor de wereld van Industrie 4.0.

Er zijn twee Novolink-modules: de SFM1 en de SCV10. De 
SFM1 Novolink-schakelaarmodule monitort belangrijke 
onderhoudsstatistieken, waaronder bedrijfsuren van de 
motor, schakelcycli van de schakelaar en trips.

De SCV10 Novolink stroom- en spanningsmodule biedt 
motorbeveiliging en bewaakt de status van aangesloten 
apparatuur. Deze module wordt aangesloten op de 
SFM1-module en meet lijnspanningen, fasestromen, 
vermogen, frequentie, totale harmonische vervorming 
en andere belangrijke parameters. 

De Novolink-modules zijn volledig geïntegreerd in 
het B&R automatiseringssysteem en helpen bij het 

detecteren van problemen met de belasting, voeding 
of invoer. Hierdoor wordt de tijd die nodig is voor het 
oplossen van problemen verkort.

De toekomst ligt bij intelligente productie
De migratie naar digitale, intelligente 
productieomgevingen resulteert in kortere 
installatietijden, vereenvoudigde engineering 
en preventief onderhoud dat gemakkelijk te 
implementeren is. Metingen van de belangrijkste 
parameters - zoals stroom, spanning, vermogen 
en energieverbruik - worden aangevuld met 
een schat aan diagnostische informatie. De in 
dit artikel beschreven oplossingen zijn volledig 
compatibel met B&R Automation Studio (een 
softwareontwikkelingsomgeving) en B&R's 
geïntegreerde veiligheidstechnologie. Connectiviteit 
via B&R-oplossingen vergemakkelijkt toegang en 
service op afstand. Het is nu eenvoudiger dan 
ooit om veiligheidsconcepten te implementeren 
met OSSD- of DYNlink-communicatieprotocollen. 
Bedrijven kunnen zo de veiligheid vergroten, 
profiteren van meer flexibiliteit in hun productielijnen 
en er zeker van zijn dat ze voldoen aan de wettelijke 
vereisten.
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