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Overschakelen is heel eenvoudig!
Murrelektronik is de ideale partner om uw machines en installaties voor te
bereiden op de toekomst door over te schakelen van Profibus op Profinet
In moderne productienetwerken worden machines en installaties met elkaar verbonden. Dankzij tot in detail op
elkaar afgestemde processen kunnen een hoge automatiseringsgraad en korte doorlooptijden worden gerealiseerd.
Regelmatig vinden er veranderingen plaats in de netwerkstructuren, bijvoorbeeld wanneer nieuwe robots vaak met
andere werktuigen worden uitgerust of door uitbreidingen in het bestaande arbeidsproces.
Installatieconcepten op basis van PROFIBUS

deze functie is er een eenvoudige netwerk-

voudig in PROFINET-installaties worden

stoten hier noodgedwongen op de grenzen

koppeling mogelijk met de kantoorafdeling.

geïntegreerd. Bestaande programma‘s hoe-

van hun mogelijkheden. Maar dat hoeft geen

• Bij PROFIBUS hebben alle gegevens een

probleem te zijn. PROFINET biedt namelijk een

gelijke prioriteit, bij PROFINET daarentegen

in de praktijk bewezen en gevestigde technologie, die in complexe netwerken effectieve

kan belangrijke informatie, zoals alarmmeldingen en diagnosegegevens, een hogere

en economische installatieconcepten mogelijk
maakt.

ven niet opnieuw te worden geschreven en
getest, wat tijd en kosten bespaart.
Wie kiest voor PROFINET kan daarnaast ook
Murrelektronik is de juiste partner voor

de prioritering van ProfiNet-telegrammen wordt

aangemaakt en zorgt voor herkenning van een

prioriteit krijgen en via een ‘Real-time kanaal’

profiteren van twee andere bijzonder interessante profielen:

installaties met PROFINET

de beschikbaarheid van het netwerk aanzienlijk

volledige strenguitval. Ook kanaalstoringen en

met voorrang worden doorgegeven.

•D
 ankzij PROFINET/PROFIsafe kunnen veilig-

Murrelektronik levert veelzijdige devices voor

uitgebreid.

kanaalverliezen worden tijdig herkend, waar-

• De adressering verloopt in PROFINET-installaties niet meer via een DIP-schakelaar of een

heidscomponenten worden geïntegreerd in

hoogwaardige PROFINET-netwerken, geheel

installatieconcepten en wordt het onderwerp

volgens het principe van plug-and-play of de

Daarnaast maken ze het mogelijk fouten snel

Daarnaast worden sluimerende storingen

zich:

telegram, maar met een eenvoudige naamge-

‘bescherming van mens en machine’ ook in

IODD-on-Board-technologie, die de bijzonder

herkend via de webserver van de apparaten.

• Er is een onbegrensd aantal deelnemers

ving in het project.

economisch opzicht werkelijkheid, omdat het

comfortabele integratie van I/O-link-devices

te lokaliseren en kostbare stilstand tijden aanzienlijk te verminderen. Door de prioritering van

hoogste level op het gebied van veiligheid

mogelijk maakt.

PROFINET-telegrammen worden o.a. realtime

beschikken de switches over mirror poort functionaliteit.

De voordelen van PROFINET spreken voor

mogelijk voor het hele netwerk. Het is dus
niet beperkt tot maximaal 126, zoals bij PROFIBUS het geval is. Bij PROFINET kunnen

• De topologie verloopt flexibeler, lijnstructuren
zijn niet meer de enige toegestane mogelijkheid. Ook ster-, boom- en ringvormige struc-

gegevens en alarmen met prioriteit overgedra-

wordt bereikt.
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 ROFINET/PROFIenergy ondersteunt het

Voorbeelden hiervan zijn:

alleen al op één besturing 256 deelnemers

turen zijn in PROFINET-installaties mogelijk

energiemanagement in productie-installaties.
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worden aangesloten.

door het gebruik van switches. Dit zorgt voor

Het regelt het energieverbruik als bepaalde
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een grotere flexibiliteit en een eenvoudigere

onderdelen niet voor de productie worden

bedrading.
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• Bij PROFINET kunnen IT-diensten probleemloos worden aangesloten op de topologie,
wat bij PROFIBUS niet mogelijk was. Dankzij

• PROFIBUS-DP-programma’s kunnen een-

stilstand.

door uitval van de machine wordt vermeden.

Voor het monitoren van het netwerk verkeer

gen.
Enkele kenmerkende voordelen van de
‘Neighbour’ detectie

TREE Managed Switch serie:

IO-modules met vrij parametreerbare in- en

De ‘neighbour’ detectie vereenvoudigd het uit-

• Tijdbesparing tijdens inbedrijfname,

uitgangen Io-link integratie

wisselen van componenten, valt een deelnemer

door PROFINET-toewijzing van de besturing.
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• Eenvoudig componenten wisselen,
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fout opgemerkt door de „Neighbour“ detectie

door de praktische „Neighbour“ detectie van
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van de managed switch. Dezelfde methode

defecte deelnemers en automatische programmering – spaart tijd en zenuwen

velijk ‘PL e‘ te realiseren.

herkennen en direct automatisch te programmeren.

• Meer plaatsruimte in de schakelkast,

Robuust en duurzaam

het veld – schakelkasten kunnen kleiner gedimensioneerd worden!

De switch is geschikt voor toepassing in de

• Hogere betrouwbaarheid bij diagnose op
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Perfecte ProfiNet koppeling in het
Industriële veld

door verplaatsing van de netwerk distributie in
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smerige en stoffige industriële omgeving, zelfs

ged switches ontwikkeld, speciaal voor Profi-
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switch compact gebouwd, volledig vergoten
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en beschikt over beschermingsgraad IP67; de

administration

om daarmee te voldoen aan de ProfiNet Ont-

M12 aansluittechniek is waterdicht.

• Eenvoudige ProfiNet analyse,

werp Richtlijn. Maar met de komst van de

afstand,

door netwerk monitoring d.m.v. een mirror

nieuwe Murrelektronik TREE Managed Switch

MRP - Ringvorming

serie is het mogelijk om op economische wijze
een perfecte netwerk koppeling te maken en

Profinet managed switches kunnen als Slave-deelnemers in een redundant netwerk wor-

te voldoen aan de richtlijnen voor ProfiNet

den geïntegreerd. Voor de gebruiker betekent

installaties.

dit, dat de betrouwbaarheid toeneemt doordat

poort

gebruik gemaakt kan worden van redundante
Perfecte netwerkkoppeling

bedrading. Is de weg voor data-overdracht
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onderbroken dan kan de communicatie via de

zorgen voor een Perfecte netwerkkoppeling

andere zijde van de ring verder lopen.
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diagnostische functies. De inbedrijfname verloopt binnen korte tijd via een automatische

