
Eldon Kasten bestrokken bij OEE met 
Hellebrekers

Eldon’s industriële schakelkasten betrokken bij de Nederlandse Overall 
Equipment Efficiency (OEE) met Hellebrekers.

Krijg inzicht in het productieproces op productielijn-niveau met de industriële 
schakelkasten van Eldon.

De Nederlandse productiesector is momenteel verwikkeld in een strijd om zijn 
wereldwijde concurrentiepositie te handhaven en te versterken. Innovaties zoals de 
verdere automatisering van productieprocessen, de digitalisering van productiegegevens 
en de introductie van robots maken allemaal deel uit van een onomkeerbaar proces 
genaamd Smart Industry of Industrie 4.0.Hellebrekers Industriële automatisering.

Hellebrekers Industriële automatisering

De afdeling Industriële automatisering maakt deel uit van Hellebrekers Technieken B.V. Zij 
heeft haar sporen verdiend op het gebied van het ontwerpen en implementeren van 
oplossingen in de automatisering van industriële processen. Jarenlange ervaring op het 
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gebied van de automatisering van industriële processen heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van een modulair, licentievrij MES-softwarepakket genaamd Visual Link.

De complete OEE-oplossing van Eldon en Hellebrekers

De industriële schakelkasten van Eldon leveren een belangrijke bijdrage aan de 
toepassing die wordt aangeboden door Hellebrekers op het gebied van Overall 
Equipment Efficiency (OEE). Deze toepassing is inbegrepen in de Visual Analytics-
softwaremodule. De invoer om tot een betrouwbaar OEE-cijfer te komen, is afkomstig 
van sensoren die op kritieke punten in de productielijn worden aangebracht. Deze 
sensoren zijn gekoppeld aan een PLC die, is aangebracht in een van de industriële 
schakelkasten van de MPGS-serie van Eldon.

Zo worden bijvoorbeeld de meetwaarden voor het aantal treffers, de afvalemissies en de 
uitvoer in de lijn gemeten en één-op-één teruggekoppeld. De directe koppeling tussen de 
PLC voor de productielijn en de PLC in de kast van Eldon zorgt ervoor dat storingen die 
leiden tot uitval kunnen worden uitgelezen en onderzocht. De industriële schakelkast van 
Eldon is zodanig geplaatst dat een operator bij de productielijn fouten rechtstreeks kan 
toewijzen via een geïntegreerde pc met 19”-touchscreen. Dit is de enige manier om 
ervoor te zorgen dat het berekende OEE-cijfer actueel blijft, waardoor de 
productieplanning kan worden gekoppeld aan de werkelijke productiecijfers.

Smart Industry is Smart Software is Visual Link

De voordelen van Visual Link:
 � Verbindt uw kantooromgeving met uw productieomgeving
 � Stroomlijnt productieprocessen
 � Registreert productiegegevens voor een uitgebreide analyse
 � Geeft inzicht in productiematerieel
 � Beperkt onnodige kosten door storingen en onderhoud
 � Verlaagt uw totale productiekosten

Het pakket omvat drie standaardmodules: Visual Control, Visual Performance en Visual 
Analytics. Hoewel ze aan elkaar zijn gekoppeld, kunnen ze gefaseerd worden ingevoerd
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