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TECHNIEK Besturingen

Krachtige PLC met  
IoT koppeling
De eisen die gesteld worden aan PLC’s worden steeds zwaar-

der. Hitachi speelt hier op in met een nieuwe generatie in-

dustriële besturingen. Deze HX-serie kan eveneens gebruikt 

worden in IoT-toepassingen door de OPC-UA koppeling. 

van 64 puntsmodules wordt dan een 
maximaal aantal van 4224 I/O’s bereikt. 
Een bijkomend voordeel is dat alle modu-
les uit de eerdere EHV+ serie kunnen wor-
den toegepast.

Softmotion CNC functionaliteit
Door het onderhoudsvrije batterijloze re-
tentieve geheugen van 0,5 Mb gaan re-
cepten en machinestatussen ook bij lan-
gere stilstand van de installatie niet verlo-
ren. In het basismodel is het gebruikers- 
geheugen al groot met 8 Mb tot zelfs 16 
Mb in de grotere types. Naar keuze is een 
USB en SD geheugen toe te voegen voor 
onder andere datalogging tot 32 GB. Ook 
voor de veiligheid en cybersecurity is ge-

zorgd. Toegang van buitenaf gaat via een 
gebruikersregistratie en niet geautori-
seerde toegang van buitenaf wordt ge-
blokkeerd. Standaard Web visualisatie, 
het monitoren via een Web Browser, is 
mogelijk zonder hiervoor een HMI speci-
fiek voor te bereiden. Daardoor is onder-
houd en inspectie op afstand mogelijk. 
Net zoals het uitvoeren van diagnoses en 
het besturen op afstand.
Er is een softmotion CNC functionaliteit 
met besturingsmogelijkheid voor meer-
dere assen tegelijkertijd mogelijk. Hier-
voor staan CNC- en robotfuncties ter be-
schikking. De PAC kan worden ingezet in 
een brede reeks van industriële toepassin-
gen binnen de verpakkingsindustrie, in-
tern transport applicaties, metaalbewer-
kingsmachines, semiconductor industrie, 
de HVAC sector, de voedingsmiddelenin-
dustrie, waterzuiveringsinstallaties, 
kunststof industrie en medische appara-
tuur.  
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A 
l 20 jaar geleden dachten sommigen 

dat de PLC zijn langste tijd zou hebben 
gehad en dat de besturingen snel zouden 
worden overgenomen door IPC’s. De tijd 
heeft ons geleerd dat vooral daar waar 
een hoge eisen wordt gesteld aan de con-
tinuïteit van het proces en redundantie de 
PLC een stabielere besturing biedt dan 
een IPC. Hierdoor groeit wereldwijd het 
gebruik van de PLC jaarlijks nog steeds. 
Doordat de eisen aan de grootte van de te 
hanteren programma’s, het program-
meergemak en de communicatiemoge-
lijkheden steeds verder zijn toegenomen 
heeft Hitachi de nieuwe serie HX ontwik-
keld. Dit heeft geleid tot een ontwerp van 
een Programmable Automation Control-
ler, PAC. Dit is eigenlijk een ‘zware’ PLC die 
tevens aansluit op de trend van IoT door 
de koppeling aan OPC-UA. Naast de OPC 
UA server functie, is er koppeling mogelijk 
met NTP, FTP, MES en SCADA. De drie inge-
bouwde Ethernetpoorten bieden mo-
derne communicatiemogelijkheden en er 
zijn diverse protocollen zoals EtherCAT 
Master, Profibus, Modbus en DeviceNet.
De ingebouwde krachtige Arm Cortex 
processor draait op een Linux platform. 
CODESYS versie 3 wordt de gebruiker ge-
boden als PLC platform. Dit resulteert in 
een snelle dataverwerking van 1 ns per 
byte. De programmeur kan kiezen uit de 5 
programmeertalen die compatibel zijn 
met de IEC61131-3. Het basisrek met de 11 
modules, de CPU en de voeding kan uit-
gebreid worden met maximaal vijf uitbrei-
dingsrekken zodat in totaal 66 modules 
kunnen worden ingezet. Bij het gebruik 

De HX PAC serie van Hitachi bestaat uit een nieuwe krachtige gene-

ratie PLC’s (foto’s: Hitachi)
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