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I.  INLEIDING 

A.  Renson 

Renson is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd 

is in energiezuinige systemen en concepten om een 

comfortabel leefklimaat na te streven. Ontwerp en 

productie van ventilatieroosters en zonnewering tot 

het ontwerp van ventilatiesysteem(systeem C van 

woningbouw) zijn één van de belangrijkste 

realisaties. 

 

 
Figuur 1: Renson NV langs E17 

B.  Profinet: Industrieel netwerk voor visualisatie 

en beheer 

 

In een productieomgeving is het van belang om 

zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de 

productie. Daarbij is niet enkel de kwaliteit of de 

hoeveelheid van de productie van belang. Een ander 

aspect dat van groot belang is hoeveel en op welke 

                                                           
 

manier de informatie over de productieprocessen 

wordt weergegeven. Daardoor worden de gegevens 

en informatie op de werkvloer beschikbaar gemaakt 

voor het management of verantwoordelijken. Op 

deze manier is het mogelijk om processen te 

optimaliseren of problemen tijdig en snel te kunnen 

oplossen. 

 

Om aan deze noden te voldoen is een oplossing 

nodig. Deze bestaat heden ten dage uit een 

SCADA-applicatie om de informatie op een goeie 

manier te visualiseren. Dit telkens gekoppeld aan 

een uitgebreid netwerk om alle gegevens te 

bekomen. 

 

Afgezien van verschillende fabrikanten op de 

markt, is door expliciet gekozen voor 1 fabrikant. 

Siemens is de marktleider in België en dit in de 

verkoop van PLC – sturingen, waarbij zowel hard- 

als software wordt geleverd. Zo is de keuze 

gevallen op deze fabrikant vanuit het bedrijf. 

Momenteel is de opkomst van ethernet gebaseerde 

industriële systemen exponentieel aan het groeien. 

Logischerwijs is het bestaande netwerk al 

grotendeels gebaseerd worden op industrial 

ethernet. Industrial ethernet zorgt ervoor dat het 

ethernet protocol kan gebruikt worden en dat 

voldoet aan de eisen van traditionele 

veldbussystemen. Een van de belangrijkste eisen 

van veldbussystemen en bij uitbreiding ethernet 

gebaseerd is het real-time karakter van data en 

deterministisch gedrag. 

 

 
Figuur 2: Profinet 

Profinet: Industrieel netwerk voor visualisatie 

en beheer 
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Profinet (PROcess Field NET) is het protocol om 

het ethernet industrieel werkbaar te maken van 

Siemens. Het gehele netwerk binnen het bedrijf zal 

hiermee uitgewerkt worden. Naast het fysieke 

netwerk hoort een softwareaspect. De SCADA 

software van Siemens is WinCC. De volledige 

visualisatie en het beheer van verschillende 

bedrijfsprocessen, zowel in de productie als het 

gebouwenbeheer gebeurd vanuit deze software. 

 

Naast deze aspecten speelt het netwerk een 

belangrijke rol. Hierbij moet gezorgd worden voor 

een goede performantie. Naast de performantie van 

het netwerk speelt gebruiksgemak om het netwerk 

verder uit te breiden een grote rol. Daarnaast moet 

onderzocht hoe het mogelijk is om het systeem van 

buitenaf te benaderen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is tweeledig. De 

focus ligt voornamelijk op het praktisch mogelijk 

maken van visualisatie en beheren van verschillende 

processen, zowel de productie als infrastructuur. 

Hierbij moeten deze processen geïntegreerd worden 

in het WinCC SCADA-pakket. Er zijn drie 

verschillende zaken nodig.  

 

 Een eerste zaak is het visualiseren van de 

productieprocessen in de fabriek. Daarbij 

horend de logging van belangrijke 

parameters.  

 Het tweede is optimalisatie van het beheer 

van zowel de verlichting als de verwarming 

op de productievloer 

 Ten derde dient het bestaande netwerk 

verder uitgebreid te worden zodanig in de 

toekomst alle machines en noodzakelijke 

parameters te kunnen beheren. De 

performantie van dit netwerk is een 

belangrijk aspect. Dit houdt ook in dat het 

netwerk wordt uitgerust met een systeem om 

via remote acces het netwerk van buitenaf te 

benaderen. 

 

 

III.  RESULTATEN 

 

Profinet in combinatie met WinCC maakt het zeer 

goed mogelijk om dergelijke visualisatie en beheer 

van processen te voorzien. Daarbij is het wel van 

belang om te kiezen voor de juiste hardware om de 

connecties op Profinet mogelijk te maken.  

De oude reeks van Siemens PLC’s hebben niet 

altijd standaard een Profinet interface. De 

communicatiemodules die hiervoor zorgen zijn niet 

altijd even goedkoop. Met de nieuwe reeks PLC’s is 

het zeer simpel om deze te combineren met 

Profinet. Aangezien deze ook compacter zijn, is het 

implementeren in bestaande elektrische kasten 

gebruiksvriendelijk. Qua kostprijs is dit een stuk 

voordeliger. 

 

Een Profinet netwerk uitrollen is op zich niet 

moeilijk. Ervoor zorgen dat dit netwerk een hoge 

performantie behaald is een stuk uitdagender. Om 

een goed beheer van een netwerk te voorzien is 

nood aan diagnose. Hierdoor zijn ofwel managed 

switches, ofwel routers noodzakelijk als 

structuurelementen. Een industriële managed switch 

kost doorgaans 4 keer zoveel als een unmanaged 

switch. De beste manier om het bestaande netwerk 

te voorzien van hogere performantie is het 

installeren van een redundante ring. Om een hogere 

veiligheid te voorzien op het netwerk, moet dit 

netwerk opgedeeld worden in verschillende 

deelnetwerken. Deze deelnetwerken zijn dan elk 

voorzien van een aparte router. De keuze om dit te 

laten uitvoeren hangt ervan af of het bedrijf hierin 

wilt investeren. 

 

Het gebruik van WinCC om het geheel van 

processen te visualiseren is gebruiksvriendelijk. Het 

is makkelijk om connecties te maken en de 

benodigde data binnen te lezen. Daarnaast zijn vele 

verschillende manuals en fora beschikbaar om 

informatie uit te halen. Het integreren en beheren 

van infrastructuur zoals verlichting en verwarming 

vergt wat meer moeite. Naast het programmeren 

van het geheel dient dit elektrisch opnieuw 

bekabeld te worden.   
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Figuur 3 : Visualisatie proces 

 

Het tweede luik bestaat uit het implementeren van 

remote acces. Het belangrijkste onderdeel van het 

netwerk is het voorzien van een security module. 

Op deze manier kan het netwerk veilig gekoppeld 

worden met het internet. De veiligste manier om 

iemand toegang te verschaffen tot een netwerk is 

het gebruik van VPN tunneling met IPSec. Virtual 

Private Network tunneling zorgt voor een 

beveiligde connectie tussen een netwerk en een 

gebruiker. Voor een veilige verbinding dient nog 

gebruik gemaakt te worden van het IPSec protocol. 

Dit zal de data encrypteren zodanig dat deze 

beveiligd is. Het proces van inkapselen, routeren en 

uitpakken van de gegevenspakketten wordt 

tunneling genoemd. 

 

 
Figuur 4 : Remote Acces 

Om vanuit deze verbinding met het netwerk de 

visualisatie te bezichtigen of te besturen is dit niet 

voldoende. Er kan gekozen worden uit 2 

verschillende mogelijkheden. De eerste is aan de 

hand van remote desktop toepassingen de WinCC 

applicatie over te nemen. Dit kan zowel met Real 

VNC (remote desktop waarbij meerdere clients 

mogelijk zijn) als met RDP (Remote Desktop 

Protocol) van Windows. Met dit protocol kan 

slechts 1 iemand tegelijkertijd de applicatie 

bezichtigen zonder server licentie van Windows. 

 

Een tweede manier is het gebruik van 

Webnavigator. Dit is een softwarepakket van 

Siemens. Op deze manier kunnen webpagina’s 

geproduceerd worden van de WinCC applicatie. Als 

deze beschikbaar worden gemaakt op het intranet, 

kan na een VPN verbinding naartoe gesurft worden. 

Dit heeft als beperking dat enkel deze webpagina’s 

beschikbaar zijn. In het geval van remote desktop 

zijn meer mogelijkheden. 

IV.  BESLUIT 

De doelstellingen om het netwerk uit te breiden en 

verschillende processen te integreren zijn behaald. 

Daarbij zijn   zowel verwarming, verlichting en 

andere productieprocessen toegevoegd aan het 

netwerk. Naast deze integraties is er heel wat 

voorzien om het netwerk verder te kunnen 

uitbreiden. Er is een methodiek voorgesteld om IP-

adressen uit te delen aan elk nieuw toestel in het 

netwerk. Het installeren van een redundante ring om 

het netwerk van een hogere performantie te 

voorzien is niet praktisch uitgevoerd, maar 

beschreven hoe dit moet gebeuren. 

 

In de scriptie staat beschreven wat de 

mogelijkheden zijn om remote acces te voorzien.  

Indien men dit wenst kan aan de hand van de 

geschreven scriptie de noodzakelijke hardware en 

software aangekocht worden om remote acces te 

realiseren. 
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