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Veiligheidsrichtlijnen 
Deze handleiding bevat kennisgevingen die u in acht moet nemen om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen 
en om het product en de aangesloten apparatuur te beschermen. Deze kennisgevingen worden in de 
handleiding gemarkeerd met een waarschuwingsteken en zijn als volgt gemarkeerd, afhankelijk van de mate 
van gevaar: 

 
Vestigt uw aandacht op belangrijke informatie over het gebruik van het product, een bepaald deel van 
de documentatie of de correcte werking van het product. 
 

Waarschuwing 
Dit apparaat en zijn componenten mogen alleen worden gebruikt voor de in dit handboek beschreven 
toepassingen en alleen in combinatie met apparaten of componenten die werken in overeenstemming met 
PROFIBUS en een RS 485-interface. 
Dit product kan alleen correct en veilig functioneren als het volgens de aanbevelingen wordt getransporteerd, 
opgeslagen, opgesteld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden. 
 
Gekwalificeerde technici 
Alleen gekwalificeerde technici mogen deze apparatuur installeren en ermee werken. Gekwalificeerde technici 
worden gedefinieerd als personen die bevoegd zijn om circuits en systemen in bedrijf te stellen, te aarden en te 
markeren in overeenstemming met de vastgestelde veiligheidspraktijken en -normen. Het wordt aanbevolen 
dat de technici een certificaat voor gecertificeerd PROFIBUS-installateur of gecertificeerd PROFIBUS-ingenieur 
bij zich dragen. 
 
Afwijzing aansprakelijkheid 
We hebben de inhoud van deze handleiding zo veel mogelijk gecontroleerd. Omdat afwijkingen niet volledig 
kunnen worden uitgesloten, kunnen wij geen volledige instemming garanderen. De inhoud van deze 
handleiding wordt echter regelmatig gecontroleerd en eventueel noodzakelijke correcties worden in volgende 
uitgaven opgenomen. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom. 
 
Copyright © 2019 PROCENTEC 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
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Belangrijke informatie 

Doel van de handleiding 
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ in gebruik neemt. 
 
Recyclen en weggooien 
De onderdelen van de ProfiHub kunnen gerecycled worden. Voor meer informatie over milieuvriendelijke 
recycling en de procedure voor het weggooien van uw oude apparatuur kunt u contact opnemen met: 

 
Documentupdates: 
U kunt voortdurend bijgewerkte informatie over PROCENTEC-producten vinden op www.procentect.com 
 
U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van PROCENTEC: 
• per telefoon op +31-(0)174-671800 
• per fax op +31-(0)174-671801 
• via e-mail naar support@procentec.com 

PROCENTEC 
Klopperman 16  
2292 JD WATERINGEN 
Nederland 
 
Tel.: +31-(0)174-671800 
Fax: +31-(0)174-671801 
E-mail: info@procentec.com 
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Belangrijke kennisgevingen 

 
 

WAARSCHUWING 
 
Als het product in gebruik is bij een omgevingstemperatuur van 63 graden Celsius, zal de behuizing van de 
ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ heet zijn. Raak de behuizing niet aan!  
 
Bij normale bedrijfstemperaturen van 25 graden Celsius zal de temperatuur van de behuizing niet hoger zijn 
dan 35 graden Celsius. 
 

 
 

WAARSCHUWING 
 
Als het product in gebruik is bij een omgevingstemperatuur van 63 graden Celsius, zal de behuizing van de 
ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ heet zijn. Raak geen draden aan die in contact komen met de behuizing! 
 

 
 

WAARSCHUWING 
 
Als het product in gebruik is bij een omgevingstemperatuur van 63 graden Celsius, zal de behuizing van de 
ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ heet zijn. Gebruik draden die geschikt zijn voor deze temperaturen! 
 

 
 

 
HOT HOUSING-waarschuwing bevindt zich aan de zijkant van de behuizing. Zorg ervoor dat deze waarschuwing 
zichtbaar is na een installatie aan de wand. De UL-certificering vereist dat de waarschuwing zichtbaar is tijdens 
het gebruik. 
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Om te voldoen aan de UL-certificeringsvoorschriften (UL60950-1) moet de voeding een begrensde stroombron 
(LPS) van NEC-klasse 2 of CEC-klasse 2 zijn, die niet meer dan 100 VA mag bedragen. 
 

 
 

 
Volgens UL60950-1 moet, als een koperen PROFIBUS-kabel buiten wordt gebruikt, een 
overspanningsbeveiliging worden geïnstalleerd die geschikt is voor PROFIBUS. 
 

 
 

 
Om te voldoen aan de UL-certificeringsvoorschriften moet de ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ worden gebruikt op 
hoogten onder 2000 m. 
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1. Productomschrijving 

Dit innovatieve netwerkcomponent is een essentieel element als het gaat om het onderhoud van PROFIBUS 
DP-systemen wanneer er een hostsysteem moet worden gebruikt. In het verleden was de applicatiesoftware 
niet in staat om busdiagnose-informatie te identificeren en dienovereenkomstig te handelen. Met de ProfiHub 
B2FOR+ MM/SM en B4FOR+ MM/SM is deze informatie volledig beschikbaar in een PLC/DCS-systeem met het 
DP-V0-protocol of in een ComBricks-systeem. De informatie kan worden gevisualiseerd met een 
SCADA/WINCC-systeem of met de webgebaseerde interface van het ComBricks-systeem. Zelfs de locatie van 
bepaalde apparaten achter de kanalen van de ProfiHub kan eenvoudig worden geverifieerd, en het is zeer 
nuttig om de topologie te identificeren vanuit het oogpunt van het hostsysteem.  

De ProfiHub B2FOR+ MM/SM en B4FOR+ MM/SM zijn robuuste netwerkcomponenten die betrouwbare 
oplossingen bieden voor glasvezelringen, spurlines en stervormige structuren in PROFIBUS DP-netwerken.  

De gebruiker voorziet de ProfiHub van een busadres (softwarematig ingestelde slave-adresfunctie). Met behulp 
van het GSD-bestand kan de gebruiker de data configureren die nodig zijn vanuit de ProfiHub. De cyclische data 
kunnen eenvoudige statistieken tot complexe structuren die kanaalproblemen identificeren bevatten. 

De ProfiHub B2FOR+ MM/SM en B4FOR+ MM/SM hebben één glasvezelkanaal met twee poorten en twee of 
vier galvanisch gescheiden RS485-kanalen. Met de twee glasvezelpoorten kan een ring- of lijn-/busstructuur 
worden gerealiseerd waarbij elke hub twee of vier RS485-kanalen heeft waarop 31 apparaten of andere hubs 
kunnen worden aangesloten. De insteekbare schroefklemmen met geïntegreerde afsluiting van de RS485-
kanalen kunnen worden gebruikt bij een eindpunt van een segment. Ook kunnen de DB9-connectors worden 
gebruikt bij een eindpunt van een segment of voor monitoringdoeleinden. Een andere toepassing van de DB9-
connector is om de hub op enige plaats in een segment aan te sluiten.  

Als busredundantie is ingeschakeld, zullen de twee meest rechtse RS485-kanalen een redundant paar vormen. 
In combinatie met een andere ProfiHub-hub kan kabelredundantie worden gerealiseerd.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 1 - ProfiHub B4FOR+ 
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1.1 Productkenmerken 

• PROFIBUS DP-slave voor netwerkdiagnose en -statistieken (DP-V0, configureerbaar met modules) 

• Diagnostische informatie en statistieken beschikbaar in ComBricks-systeem met webgebaseerde 
interface 

• Eén glasvezelkanaal, dat in twee poorten wordt verdeeld 

• 2 of 4 galvanisch gescheiden RS485-kanalen 

• Glasvezelredundantie met signaalsterkte en ringstatus (leds, DP-V0 en webgebaseerd ComBricks-
systeem) 

• RS485-kabelredundantie 

• Redundante stroomvoorziening 

• Robuuste repeatermodus 

• Ondersteunt lijn/bus-, ring-, ster- en boomtopologie 

• Alarmcontact 

• Bewakingspoort op alle RS 485-kanalen 

• Kortsluitbeveiliging op alle RS 485-segmenten 

• Configureerbaar aardingssysteem 

• Probleemherstel 

• Laag stroomverbruik 

• Geen begrenzing in de cascadering van RS485-kanalen (alleen begrensd door de busparameters van de 
master) 

• Geïntegreerde afsluiting per kanaal 

 
Afb. 2 - ProfiHub-aansluitingen 
 
 

 

Intelligent Internal Backbone

C1 C2 C3 C4

Channel 1 to 4

Power supply 2

Power supply 1

Alarm contact

FO1

Port 1 and 2

FO Channel 1



 

Handleiding ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ | Augustus 2019 | © PROCENTEC  10/60 

 
 
Afb. 3 - Lange spurlines naar instrumenten en de mogelijkheid om ze in bedrijf te verwijderen/in te steken Op elke spurline wordt 
automatisch kortsluitbeveiliging geleverd. 

1.2 Toepassingsgebieden 

•   Glasvezelbackbones en -ringen creëren 

•   Dynamische spurlines naar actuatoren, debietmeters en pH-analysatoren 

•   Verwijderbare drives en motoren 

•   Motorbesturingscentrum (laden) loskoppelen/aansluiten 

•   Dakgemonteerde apparaten in opslagtanks 

•   Barrière voor niet-galvanisch gescheiden apparatuur 

•   Netwerken met behoefte aan een hoge beschikbaarheid/uptime 

•   Grote ster-/boomgestructureerde netwerken 

1.3 Bijkomende voordelen 

•   Hot slave inbrengen en verwijderen tijdens bedrijf 

•   Kortsluitbeveiliging op elk kanaal 

•   Optie om een redundant pad naar andere hubs of ComBricks te creëren 

•   Compacte en robuuste constructie 

•   Status- en storingsleds (per kanaal) 

•   Geschikt voor alle DP-kabels 

•   Overzichtelijke netwerken 

•   Eenvoudig uitbreidbare installaties 

•   Vrouwelijke on-board DB9-connector op elk kanaal voor onderhoudswerkzaamheden 

•   Kostenbesparingen 

DP Fiber Optic Backbone

Wiring problems

do not spread to
the other spur lines

Each spur line

can be 200m 
at 1,5 Mbps
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Afb. 4 - Vanwege de scheiding en de intelligentie die ProfiHub biedt, kan het worden gebruikt als barrière voor elektrisch 
gevoelige segmenten. Dit houdt de backbone en andere kanalen schoon. 
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1.4 Kanaalstructuur 

Elk kanaal is elektrisch gescheiden en intern verbonden met de transparante intelligente backbone. De 
afsluiting is schakelbaar en wordt gevoed door de ProfiHub. De afscherming van de PROFIBUS-kabel kan direct 
of indirect geaard worden (zie volgende paragraaf).  
 

  

1.5 Aardingssysteem 

De ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ kan op 3 manieren worden geaard: 
1. Directe aarding op de aardrail 
2. Indirecte aarding (via een condensator) 
3. Combinatie van direct en indirect 
 
De stroomvoorziening moet direct op de aardrail worden geaard. De afscherming van de PROFIBUS-kabels kan 
direct of indirect geaard worden. Als u niet alle of een deel van de kabels wilt aarden op de 
gemeenschappelijke aarding, de vereffeningsstroom, moet de kabelafscherming worden verbonden met pen 'I' 
die staat voor Indirecte aarding. Een condensator met een parallelle hoge weerstand scheidt de twee 
potentialen (afb. 5), zodat het signaal beschermd is tegen niet-gelijkstroomstoringen. 
 
Als de aarde per ongeluk wordt verbonden met de indirecte aarde van een kanaal, wordt de verbinding met de 
directe aarding omzeild door de condensator van de indirecte aarding. De stroom op de afscherming stroomt 
naar de directe aarding. 

1.6 Kabellengten voor de PROFIBUS DP 

De kabels op de kanalen en het hoofdkanaal moeten voldoen aan de PROFIBUS DP-kabelspecificaties voor RS 
485 (afb. 6). 
 

RS 485

Circuit

A

B

Isolation

Circuit

Powered

Termination

Isolated Area

CC

DGND Indirect grounding

Term.

Switch

RX-OK

ERROR

Intelligent

Backbone

I

To direct grounding of

other Channels
Afb. 5 - Kanaalstructuur 
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1.7 Kabeltypen voor PROFIBUS DP 

Het kabeltype moet voldoen aan de PROFIBUS DP-kabelspecificaties voor RS 485 (afb. 7). 
 

 
Afb. 7 - PROFIBUS DP-kabelspecificaties 

 
De ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ kan kabels aan op basis van meerdere beschermmantels met een totale 
kabeldiameter tussen 6 en 12 mm (afb. 8). 
 

Parameter Value 

Wires 2 (twisted) 

Impedance 135 .. 165 Ohm at 3 to 20 MHz 

Capacity < 30 pF/m 

Loop resistance < 110 Ohm/km 

Wire diameter > 0.64 mm 

Wire area > 0.32 mm
2
 

 

Baudrate (kbit/s)

Segment length 

(m)

9.6

1200 1200

19.2 1500 6000 120003000500187.593.7545.45

100100100200400100012001200

Segment length 

(feet)
3940 3940 3283283286561310328039403940

Baudrate (kbit/s)

Segment length 

(m)

9.6

1200 1200

19.2 1500 6000 120003000500187.593.7545.45

100100100200400100012001200

Segment length 

(feet)
3940 3940 3283283286561310328039403940

Baudrate (kbit/s)

Segment length 

(m)

9.6

1200 1200

19.2 1500 6000 120003000500187.593.7545.45

100100100200400100012001200

Segment length 

(feet)
3940 3940 3283283286561310328039403940

DeviceDevice Device Device Device Device

Maximum 31 devices

Example: 1000 m cable per channel at 187,5 kbps

Other channels

With the same

Cable length

Afb. 6 - Kabellengten voor PROFIBUS DP 
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Afb. 8 - Kabels met verschillende beschermmantels 

 

1.8 Kabellengten voor glasvezel 

De maximale kabellengte voor glasvezelkabels is 5 km met de multimodetransceivers (B2FOR+MM en 
B4FOR+MM) en 30 km met single-modetransceivers (B2FOR+SM en B4FOR+SM).  

1.9 Kabeltypen voor glasvezel 

De volgende kabeltypen kunnen worden gebruikt met de ProfiHUB B2FOR+ en B4FOR+: 
 
   ProfiHub-type: B2FOR+MM B2FOR+SM B4FOR+MM B4FOR+SM 

Golflengte glasvezel 
 
Kabeltype 
 
 
 
 
Kabellengte 
 
Optisch budget 
 
 
 

Connectors 
 
Topologieën 
 
Cascadeerdiepte 

Multimode 1310 nm 
 
Vezel 50/125 µm 
(OM2 of beter) 
Vezel 62,5/125 µm 
(OM1) 

 62,5/125 µm 

Max. 5 km (1 dB/km) 
 
13 dB 

Single mode 1310 nm 
 
Vezel 9/125 µm (OS1 of 
OS2) 
 
 
 
Max. 30 km (0,4 dB/km) 
 
17 dB 

Multimode 1310 nm 
 
Vezel 50/125 µm 
(OM2 of beter) 
Vezel 62,5/125 µm 
(OM1) 
 
Max. 5 km (1 dB/km) 
 
13 dB 

Single mode 1310 nm 
 
Vezel 9/125 µm (OS1 of 
OS2) 
 
 
 
Max. 30 km (0,4 dB/km) 
 
17 dB 
 

4 x ST/BFOC (één kanaal, twee poorten) 
 

Ring, point-to-point (direct, hub, gesplitst, ster) 
 

Geen begrenzing, alleen begrenzing busparameter van de master 

 
  

FRNC cable

Shipboard cable

Festoon cable

Flexible cable

Food cable

Robust cable

Trailing cable

Hybrid cable
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1.10 Statusleds 

De statusleds van de ProfiHub zijn zeer nuttig voor diagnose.  
 

LED OFF Knipperend ON 

POWER 1 / 2  Stroom is niet 

ingeschakeld of interne 
storing 

 Stroom was slecht, nu 

OK (alarm in behandeling) 
☺ Stroomvoorziening OK 

READY  Stroom is niet 

ingeschakeld of interne 
storing 

 Bezig met detecteren 

verzendsnelheid, nog niet 
vastgesteld 

☺ Verzendsnelheid is 

gedetecteerd 

Fiber Link RX-OK  Geen communicatie 

gedetecteerd  

☺ Geldige PROFIBUS-

berichten worden 
ontvangen  

☺ Vezelverbinding met 

volgende link tot stand 
gebracht  

Fiber Port ERROR ☺ Geen probleem 

gedetecteerd 

 Signaal was te laag, nu 

hersteld (alarm in 
behandeling) 

 Signaal te laag, geen 

verbinding met volgende 
link 

Fiber Level ☺Geen probleem 

gedetecteerd 
Signaal was kritiek, nu 

hersteld (alarm in 
behandeling) 

Kritisch signaal, maar 

berichten konden nog 
worden ontvangen 

Fiber Ring Fail ☺ Geen probleem 

gedetecteerd 

 Ring was gebroken, nu 

hersteld (alarm in 
behandeling) 

 Ring gebroken 

RS 485 RX-OK Geen communicatie 

gedetecteerd (op dit 
kanaal) 

☺Een of meer apparaten 

communiceren (op dit 
kanaal) 

☺Een of meer apparaten 

communiceren (op dit 
kanaal) 

RS485 ERROR ☺ Geen probleem 

gedetecteerd 

Op dit kanaal is 

probleem met bekabeling 
gedetecteerd, zie 1.11 

 Op dit kanaal is 

probleem met bekabeling 
gedetecteerd, zie 1.11 

RS 485 INT. TERM Afsluiting voor dit kanaal 
staat uit 

Interne storing Afsluiting voor dit kanaal 
staat aan 

1.11 De rode foutled 

De rode foutleds op een kanaal knipperen kort als de ProfiHub een corrupt bericht ontvangt. Dit kan 
bijvoorbeeld een pariteitsfout (de pariteitscontrolesom van de byte is onjuist) of een framingfout (de FCS-byte 
wijkt af van het echte bericht) zijn. Het is noodzakelijk verder onderzoek te doen met een oscilloscoop om te 
achterhalen wat het probleem is. Dit kan eenvoudig worden gedaan met ProfiTrace. 
 
Een andere reden voor de rode foutled voor kanaal 1 of 2 van de B2FOR+ MM/SM of kanaal 4 en 5 van de 
B4FOR+ MM/SM is een probleem in de redundante bekabeling (als de ProfiHub op redundant is ingesteld; 
draaischakelaarpositie 2 en 5). De rode foutled brandt als er een probleem is in een of beide kabels en knippert 
als er een probleem was dat nu is opgelost. Een kabelredundantiealarm is in behandeling. Druk op de 'Alarm 
Reset’-knop om het alarm in behandeling te resetten. Dit kan ook op afstand worden gedaan met de 
bevestigingsmodule van de diagnostische slave (DP-V0) of op de webpagina Info diagnostische slave van het 
ComBricks-kopstation.   
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Het kan ook zijn dat de baudrate niet is vergrendeld (geen PROFIBUS-master op de bus). Als een baudrate is 
vergrendeld en de master van de bus verdwijnt, wordt de huidige baudrate na 50 seconden vrijgegeven. 
 

2  Installatievoorschriften ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ 

2.1 Locatie 

De ProfiHub kan overal worden geïnstalleerd in een ongevaarlijke ruimte die voldoet aan IP 20 (DIN 40 050) en 
het gespecificeerde temperatuurbereik van -25 tot +70o Celsius. 

2.2 Positie 

De ProfiHub kan in elke positie worden geïnstalleerd, maar het is aan te raden om de ProfiHub te installeren 
met de kabels naar beneden gericht. In deze positie is het ook gemakkelijker om de statusleds af te lezen. 

2.3 Montage 

De ProfiHub kan worden gemonteerd op 35 mm DIN-rail met een minimale breedte van 167 mm. De ProfiHub 
B2FOR+/B4FOR+ is alleen UL-goedgekeurd als deze op 35 mm DIN-rail wordt gemonteerd. 
 
De bijgeleverde rubberen noppen moeten voor extra bevestiging op de achterkant van de behuizing van de 
ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ worden geplaatst. Dit om te voorkomen dat het product eventueel van de DIN-rail 
glijdt. Zie afb. 9 voor een voorbeeld.  
 
 
 

 
 
  
Afb. 9 – Rubberen noppen aan achterkant behuizing 
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2.4 Stroomvoorziening 

Om te voldoen aan de UL-certificeringsvoorschriften moet de voeding een begrensde stroombron (LPS) van 
NEC-klasse 2 of CEC-klasse 2 zijn, die niet meer dan 100 VA mag bedragen. 
 
De twee tweepolige schroefconnectors bevinden zich links van de ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ (afb. 
10). 
1 = + (links) 
2 = - (rechts) 
 

 
 
 
Beide stroomaansluitingen zijn 1-op-1 verbonden met de interne stroomvoorziening van de B2FOR+/B4FOR+. 
Als de ene stroomvoorziening uitvalt, neemt de andere stroomaansluiting het over en houdt de 
voedingsspanning op peil. Wanneer er geen redundantie nodig is, is het voldoende om één stroomaansluiting 
te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij gebruik van slechts één stroomvoorziening een spanning van 
maximaal 0,25 V staat op de andere niet-aangesloten stroomaansluiting, zoals getoond in afb. 11. 
 
Als er slechts één stroomvoorziening wordt gebruikt, wordt het alarmcontact gesloten en wordt er een alarm 
geactiveerd (alarm in behandeling). Als na een alarm in behandeling twee stroombronnen worden aangesloten, 
kan het contact worden geopend door het alarm te resetten (zie paragraaf '2.6 Relaiscontact'). Zodra een van 
de stroomvoorzieningen uitvalt, sluit het contact weer met een alarm in behandeling en gaat de 
stroomindicatorled knipperen. 
 

 
 
 
Voor UL-gecertificeerde installaties moet de stroomvoorziening voldoen aan de volgende specificaties:  
• Begrensde stroombron (LPS), NEC-klasse 2 of CEC-klasse 2 
• Spanning: 12-24 VDC 
• Stroom: min 130 mA  
• Draaddiameter: < 2,5 mm2 

  

Power

Connectors

Power LEDs

Grounding points

Power

Connectors

Power LEDs

Alarm contact

Grounding points

Afb. 10 - Stroomaansluitingen en leds 

Afb. 11 – Maximale spanning op niet-aangesloten stroomaansluiting 
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Procedure 
Om de 24 V-voorziening aan te sluiten op de tweepolige schroefklem, gaat u als volgt te werk: 
• Verwijder de isolatie van de kabel of de geleiders voor de 24 V-stroomvoorziening. 
• Voeg kabelkrimpklemmen/draadbeugels aan de geleiders toe. 
• Bevestig de krimpklemmen in de schroefklem. 
 
Om de stroomvoorziening aan te sluiten, hebt u een schroevendraaier van 3 mm nodig. 
 
Testen 
Als de stroom is ingeschakeld, kan deze aan de hand van de volgende indicatoren wordt gediagnosticeerd: 
• De leds moeten korte tijd in een cirkelvormige animatie knipperen. 
• De POWER-led van de betreffende stroomaansluiting (1, 2 of beide) brandt. 
• De READY-led brandt of knippert, afhankelijk van de baudratevergrendeling. 

2.5 De stroom aarden 

Het wordt aanbevolen om een stroomvoorziening met een aardingskabel (3-draads) te gebruiken. 
Sluit de aardingskabel van de stroomkabel aan op de aardrail van de ProfiHub. Sluit de aardrail met 
een aparte aardingskabel aan op de gemeenschappelijke aarding. Zie afb. 12 voor een voorbeeld. 

 

 
Afb. 12 - Aansluiting op aardrail 
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2.6 Relaiscontact 

De ProfiHub heeft een potentiaalvrij relaiscontact. Dit alarmcontact kan worden gebruikt om de 
stroomvoorzieningen te bewaken. Voorbeeldtoepassingen zijn: Een ledtoren, zoemer, sms-server aansluiten of 
deze gebruiken als digitaal signaal voor de PLC. Het relais kan ook worden gebruikt voor alarmeren bij 
herhalingen, illegale of andere gebeurtenissen. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie. 
 
Als slechts één stroomvoorziening wordt gebruikt, wordt het alarmcontact 60 seconden na het opstarten 
gesloten. Als er twee stroombronnen zijn aangesloten, is het contact geopend. Als een van de 
stroomvoorzieningen gedurende 3 seconden of langer uitvalt, sluit het contact en gaat de stroomindicatorled 
knipperen. Als u slechts één stroombron gebruikt en het relaiscontact wilt gebruiken, sluit u eenvoudigweg 
Stroom 1 op Stroom 2 aan. 
 
In het geval van een onderbroken stroomvoorziening kunt u het contact resetten door op de knop 'Resetten’ te 
drukken. Het contact gaat open en de leds stoppen met knipperen. 
 
Het alarmcontact wordt ook geschakeld wanneer de ProfiHub in redundante modus staat en een van de 
redundante paden uitvalt, of wanneer de vezelring uitvalt of een van de vezelsignalen laag of uit is. 
 
Het maximale vermogen dat op het alarmcontact kan worden aangesloten is 24 VDC. Het maximale 
stroomverbruik is 500 mA. 
 
Het wordt geadviseerd om een begrensde stroombron (LPS) van NEC-klasse 2 of CEC-klasse 2 te gebruiken om 
het alarmcontact van stroom te voorzien. 

2.7 Backbone 

Het vezelkanaal kan gebruikt worden om een backbone te maken samen met een ComBricks-set. De ComBricks 
kan alle diagnostische informatie ophalen (een ComBricks FOR-MMM1 of FOR-SM1 is vereist). Het is ook 
mogelijk om de ComBricks via koper aan te sluiten op een van de koperen kanalen van de ProfiHub B2FOR+ of 
B4FOR+. 
 
 

 
Afb. 13 - Voorbeeldtopologie voor een vezelbackbone met ProfiHub 

  

ProfiHub B4FOR+
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2.8  De vertragingstijd berekenen 

Glasvezelapplicaties hebben een vertragingsberekening nodig om de MinTSDR- en sleuftijd- (Tslot) 
busparameters in de configuratie van de master(s) aan te passen. De B2FOR+/B4FOR+ voldoet aan de volgende 
formules: 
 
TSLOT  ≥  MaxTSDR + ((FOlength x FOdelay) + (NFO-modules x Ndelay)) x 2 
 

•  FOlength      = Totale lengte van glasvezelkabel in km 

•  FOdelay          = Vertraging van glasvezelkabel per km in bittijden (zie tabel) 

•  NFO-modules = Aantal glasvezelmodules in cascade 

•  Ndelay         = Vertraging van één glasvezelmodule (zie tabel) 
 
De vertragingstijd wordt vermenigvuldigd met 2 voor een aanvraag- en reactiebericht. 
 
 

Baudrate MaxTSDR [Tbit] FOdelay [Tbit/km] Ndelay Normale 
modus [Tbit] 

Ndelay  Robuust en 
red. modus [Tbit] 

12 Mbps 800 60 47 59 

6 Mbps 450 30 25 36 

3 Mbps 250 15 14,5 25 

1,5 Mbps 150 7,5 9 20 

500 kbps 100 2,5 5 16 

187,5 kbps 60 0,94 4,5 15,5 

93,75 kbps 60 0,47 4,5 15,5 

45,45 kbps 400 0,23 4,5 15,5 

19,2 kbps 60 0,1 4 15 

9,6 kbps 60 0,05 4 15 

 
Opmerking: FOdelay= (FOcable_length  / FOcablelatency )/ Bittime 

 
Voorbeeld FOdelay, 1 km, 1,5 Mbps: (1000 m / 200 µsec/m) / 0,666 µsec = 7,5 Tbit/km 
 
Voorbeeld 1: 1,5 Mbps, 5 km glasvezelkabel (totale ring- of lijnlengte), 5 units Normale modus  
TSLOT ≥ MaxTSDR + ((FOlength x FOdelay) + (NFO-modules x Ndelay)) x 2 
TSLOT ≥ 150 + ((5 x 7,5) + (6 x 9)) x 2 ≥ 333 bittijden 
 
Voorbeeld 2: 6 Mbps, 25 km glasvezelkabel (totale ring- of lijnlengte), 5 units in cascade, robuuste modus 
TSLOT ≥ MaxTSDR + ((FOlength x FOdelay) + (NFO-modules x Ndelay)) x 2 
TSLOT ≥ 450 + ((10 x 30) + (10 x 36)) x 2 ≥ 1470 bittijden 
 

2.9 Vezelpoorten en -ring 

De twee vezelpoorten zijn één vezelkanaal in de B2FOR+ en B4FOR+. Elke poort kan afzonderlijk worden in- of 
uitgeschakeld met de schakelaars onder de poorten (zie afb. 14). Als een van de twee poorten niet wordt 
gebruikt, bijvoorbeeld in een lijnstructuur, zorg er dan voor dat u de ongebruikte poort uitschakelt om 
signaalfouten te voorkomen. Als de poort aan staat maar er geen kabel is aangesloten, kan dit een 'Geen 
signaal'-alarm veroorzaken. 
 
Als de 'Ring'-schakelaar is ingeschakeld, moeten beide vezelpoorten zijn ingeschakeld en aangesloten op 
ringpoorten van andere compatibele hubs. 
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2.10 Spursegmenten 

Sluit de spursegmenten aan op de aansluitingen van de groene schroefkanalen (afb. 14). De tweede manier is 
het plaatsen van een gestandaardiseerde PROFIBUS-stekker op de DB9-connector van het betreffende kanaal. 
 

 
 
 
 
Penindeling van de schroefklemmen: 
Pen “A”: Groene draad 
Pen “B”: Rode draad 
Pen “I”: Indirecte kabelafscherming 
Opmerking: Het is niet noodzakelijk de indirecte kabelafscherming te verbinden als de aardklemmen worden 
gebruikt. 
 
 
Testen 
Als een kanaal geldige PROFIBUS-berichten van een of meer verbonden apparaten herkent, hoort de RX-OK-led 
van het kanaal te knipperen. 
 
Volgens UL60950-1 moet, als een koperen PROFIBUS-kabel buiten wordt gebruikt, een 
overspanningsbeveiliging worden geïnstalleerd die geschikt is voor PROFIBUS. 
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Afb. 14 - PROFIBUS DP-spurconnectors 
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2.11 Afsluiting 

De afsluitingen van de kanalen zijn standaard ingesteld op ON, omdat wordt aangenomen dat het nieuwe 
segment wordt gestart bij de ProfiHub (afb. 15).  
 

  
 
 
De afsluitled van het betreffende kanaal gaat branden als de afsluitschakelaar op ON wordt gezet. 

 
Wanneer de DB9-connector wordt gebruikt en de kabel bij de ProfiHub begint, is het aan te raden 
om de afsluiting op de DB9-stekker te gebruiken en NIET de ProfiHub. Op deze manier kan de 
connector worden verwijderd met behoud van de aansluiting op de bus. 

2.12 Baudrateschakelaar 

Gebruik een schroevendraaier van 3 mm om de draaischakelaar in te stellen. 
 
De draaischakelaar voor de B2FOR+/B4FOR+ heeft de volgende opties: 
Schakelwaarden: 
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0 •        

1 •     •       

2 •     •     •      

3 •       •     

4 •     •      •     

5 •     •     •     •     

6-F •        

 
Een wijziging van de instellingen van de draaischakelaar is direct actief zonder het apparaat opnieuw te hoeven 
starten. 
 
De automatische baudraatherkenning zoekt binnen 10 seconden na ontvangst van het eerste telegram naar de 
juiste baudrate. Deze vergrendeling van de baudrate gaat verloren na 50 seconden onjuiste of geen ontvangst 
van het bericht. 
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Connectors

Channel

Connectors

Termination of the 

Channels (Default set 

to ON)

Termination LEDs

Afb. 15 - Afsluitschakelaars 
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In de robuuste repeatermodus worden alleen berichten die starten met een geldige PROFIBUS-startbegrenzer 
herhaald (SD1, SD2, SD3, SD3, SD4 en Short Acknowledge). In de normale modus wordt elke bit direct naar de 
andere kanalen verzonden.  

2.13 Robuuste repeatermodus 

De B2FOR+/B4FOR+ heeft twee herhalingsmodi: normaal (draaischakelaarstand 0 en 3) en robuust 
(draaischakelaarstand 1, 2, 4 of 5). In de normale modus worden de bits met een minimale vertraging direct op 
het andere kanaal overgedragen (zie de vertragingstijden in het hoofdstuk Technische data). In de robuuste 
modus wordt de eerste byte gecontroleerd om te verifiëren dat de volgende bits een echt PROFIBUS-bericht 
zijn. Als de byte corrupt is, wordt het bericht niet naar het andere kanaal verzonden. Dit vergroot de 
netwerkstabiliteit in EMC-gevoelige omgevingen. 
 
LET OP: 
Het gebruik van de ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ in de Robuuste repeatermodus veroorzaakt een vertraging in de 
verwerking van de telegrammen. Het is nodig om de standaard-MinTSDR in de PLC-busparameters licht te 
verhogen. Aanbevolen wordt om de MinTSDR te verhogen met een waarde volgens de vertragingstabel, kolom 
'Robuuste modus', beschreven in het hoofdstuk Technische data. Over het algemeen is een MinTSDR van 25 
voldoende. 
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2.14 Kanaalredundantie 

Om de optie Redundantie van de B2FOR+/B4FOR+ te gebruiken, stelt u de draaischakelaar in op 2 of 5. 
Hierdoor kunnen de laatste twee koperen kanalen een redundant pad vormen naar een andere ProfiHub, een 
redundante ComBricks of naar een ander ondersteunend product. Zie afb. 16 voor een voorbeeld. 
 

 
 
Afb. 16 - Redundant pad tussen meerdere ProfiHubs 

 
 
De telegrammen worden naar beide redundante kanalen verzonden. De logica in de ProfiHub bepaalt welk 
telegram naar de andere kanalen wordt verzonden. Een door een redundant kanaal ontvangen bericht wordt 
op alle andere kanalen herhaald, behalve op het andere redundante kanaal. Een door een normaal kanaal 
ontvangen bericht wordt herhaald op alle andere kanalen. 
 
Als een redundante kabel breekt, zorgt de andere kabel voor een veilige aflevering van het telegram. In dit 
geval zal het ingebouwde alarmcontact sluiten. De rode 'ERROR'-led knippert met een interval van 100 ms. 
Wanneer het redundante pad is hersteld, drukt u op de 'ALARM RESET'-knop om het alarm te resetten. 
 
LET OP: 
Het gebruik van de ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ in de Redundantiemodus veroorzaakt een vertraging in de 
verwerking van de telegrammen. Het is nodig om de standaard-MinTSDR in de PLC-busparameters licht te 
verhogen. Aanbevolen wordt om de MinTSDR te verhogen met een waarde volgens de vertragingstabel, kolom 
'Robuuste modus', beschreven in het hoofdstuk Technische data. Over het algemeen is een MinTSDR van 25 
voldoende. 
  

ProfiHub B4+FO2

COMbricks
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3  Diagnoseapparaat 

De B2FOR+/B4FOR+ wordt geleverd met een ingebouwd diagnoseapparaat. Het diagnoseapparaat is een zeer 
veelzijdige statistiek-/diagnoselogger. Het kan worden gebruikt om de algehele gezondheid van het PROFIBUS-
netwerk bij te houden en de PLC of DCS te informeren over eventuele netwerkstoringen, zoals storingen in de 
glasvezelring of signaalsterkte, herhalingen of illegalen, ontbrekende ProfiHub-afsluiting, wijzigingen in de 
livelijst of problemen met de stroomvoorziening. Hoorbare of zichtbare feedback is ook mogelijk door het 
automatisch schakelen van het geïntegreerde alarmrelais.  
 
U kunt een ComBricks gebruiken om de belangrijkste diagnoses van elk kanaal weer te geven. De informatie 
van deze diagnostische ProfiHub-slave wordt als volgt weergegeven: 
 

 
 
Afb. 17 - Informatievenster van de diagnostische slave 
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De volgende informatie wordt weergegeven: 
 

• Adres van de PROFIBUS-slave en labelnaam van de diagnostische slave 
• Type en serienummer van de diagnostische slave 

• Firmwareversie van de diagnostische slave 

• Verbinding met het netwerk, de module en het kanaalnummer van de ComBricks 

• Redundantiestatus van de ProfiHub 

• Voedingsstatus van de ProfiHub 

• Alarmstatus (van het relais) 

• Glasvezelsignaalstatus van beide kanalen en een indicatie van het vezeltype 

• Status van de glasvezelring 

• Afsluitstatus van alle kanalen 

• Illegale telling voor alle kanalen 

• Een livelijst van alle kanalen 
 

Zie voor meer informatie de ComBricks-handleiding, paragraaf 'Info diagnostische slave'. 

De diagnose-informatie kan ook eenvoudig worden gelezen met ProfiTrace, omdat het diagnoseapparaat deze 
data via PROFIBUS verzendt. Dit stelt onderhoudsmonteurs in staat om bij kabelproblemen of 
instrumentfouten direct het betreffende segment te identificeren. Met een diagnoseapparaat in uw netwerk 
vermindert de downtime drastisch, omdat problemen veel sneller kunnen worden opgelost; het vertelt u waar 
u moet zoeken. SCADA-toepassingen kunnen dit nog gemakkelijker maken. 
 

 
Afb. 18 - Kabelproblemen of nodeverlies kunnen door het ProfiHub-kanaal worden geïdentificeerd en via PROFIBUS naar de PLC worden 
verzonden. ProfiTrace kan dit ook aflezen 

 
De volgende statistieken en gebeurtenissen worden voortdurend gecontroleerd: 
 

Gebeurtenis: Statistiek: 

Alarmrelais geopend/gesloten Verloren 
Wijziging glasvezelring Syncs 
Wijziging vezelsignaalniveau Herhalingen (totaal) 
Wijziging kabelredundantie Herhalingen (max. gewijzigd in 1 cyclus) 
Baudratewijziging Illegalen 
Stroomaansluiting gewijzigd Interne diagnose 
Afsluiting van kanaal gewijzigd Externe diagnose 
Communicatie op kanaal gestopt/gestart Diagnose tijdens data-uitwisseling 
Livelijst gewijzigd (station verwijderd of toegevoegd)  
  

PLC/DCS 2PLC/DCS 1

DP DeviceDP DeviceDP Device

DP DeviceDP Device

▪ Live List
▪ Lost, Syncs,
▪ Retries,
▪ Channel No.,
▪ Redundancy,
▪ Power supply,
▪ Termination
▪ Etc…….

Cable 
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Al deze gebeurtenissen en statistieken kunnen op vijf verschillende manieren worden verzonden, zodat de 
PLC/DCS of gebruiker kan worden gewaarschuwd dat er iets in het PROFIBUS-netwerk gebeurt: een PROFIBUS-
invoerbericht, een diagnosebericht, een extern diagnosebericht, een activering van het ingebouwde alarmrelais 
of een bericht aan de ComBricks waar het kan worden gevisualiseerd en gebruikt voor verdere alarmering 
(bijvoorbeeld via SNMP). 
 

 
Afb. 19 - Manieren om gebruiker bij problemen te informeren 

3.1 Het diagnoseapparaat instellen 

3.1.1 Het diagnoseapparaat inschakelen 

Om het diagnoseapparaat in de ProfiHub in te schakelen, zet u de draaischakelaar linksboven op stand 3, 4 of 5 
(zie voor een volledige lijst van instellingen van de draaischakelaar het hoofdstuk Technische data).  

3.1.2 Het standaard PROFIBUS-slaveadres wijzigen 

Standaard is het adres van de diagnostische PROFIBUS-slave van de ProfiHub op 126 ingesteld. Gebruik voor 
het wijzigen van het adres een configuratietool die de opdracht ‘Slaveadres instellen’ ondersteunt. De meeste 
configuratietools ondersteunen deze functie. 
 

 
Afb. 20 - ProfiCaptain wijzigt het adres van 126 naar 20 

  

PROFIBUS input
message

Diagnostic message
Extended diagnostic  

alarm
Alarm Relay action ComBricks message

Events:
• Any change in the Livelist
• Fiber optic ring change
• Fiber signal level change
• Power change
• Cable Redundancy change
• Baudrate change
• Termination setting change
• Communication on a Channel started/stopped
• Alarm relay opened/closed

Statistics:
• Losts
• Repeats
• Il legals
• Syncs
• Internal Diagnostics
• External Diagnostics
• Diagnostics while in Data Exchange
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3.1.3 GSD-bestand 

Zoek en download het juiste GSD-bestand voor het diagnoseapparaat op www.procentec.com/downloads. Het 
juiste GSD-bestand voor de ProfiHub B2FOR+ is: PROC6975.gsd. Het juiste GSD-bestand voor de ProfiHub 
B4FOR+ is: PROC6976.gsd. Het zipbestand bevat ook de corresponderende .bmp- (Bitmap) bestanden. 
Importeer het GSD-bestand in uw configuratietool en plaats het apparaat in de PLC-hardwareconfiguratie. 

3.2 Het diagnoseapparaat configureren 

Het diagnoseapparaat heeft veel configuratiemogelijkheden. Het kan modulair worden geconfigureerd. In deze 
paragraaf worden alle beschikbare opties per module in lijstvolgorde beschreven. 

3.2.1 Infodata (verplichte module) 

Er is slechts één verplichte module, namelijk de eerste module in de lijst (‘INFODATA VERPLICHT OP 1e SLEUF’). 
Het heeft 4 ingangsbytes met de volgende betekenis: 
 
Byte 1: Ingangstypebyte (altijd 0xDE) 
Byte 2: Apparaattypebyte (0xE4 is ProfiHub B4FOR+) 
Byte 3: Versiebyte: 0x01 
Byte 4: Dataformaattype (0x00 is little-endian, 0x01 is big-endian) 

3.2.2 Alarmbevestiging 

Ingangstypebyte: 0x01 
 
De module Alarmbevestiging heeft één uitgang, waarmee het alarm kan worden gereset. Als het alarmrelais 
door een gebeurtenis is geactiveerd (zie paragraaf 3.3.1), kan het door de PLC worden gereset door 0x01 of 
hoger naar de uitgang van deze module te sturen. 

3.2.3 Redundantiestatus 

Ingangstypebyte: 0x10 
 
De volgende ingangsbyte geeft de status van het redundante pad aan. Deze is verdeeld in nibble 0-3 en 4-7. 
 

Nibble 1 (0-3) Betekenis 

1 dec Redundantie niet gebruikt 
2 dec Redundantiefout linkerkanaal 
3 dec Redundantiefout rechterkanaal 
4 dec Redundantiefout beide kanalen 
5 dec Redundantie OK 
Nibble 2 (4-7)  
1 dec Alarm in behandeling: Redundantiefout linkerkanaal 
2 dec Alarm in behandeling: Redundantiefout rechterkanaal 
3 dec Alarm in behandeling: Redundantiefout beide kanalen 

 
Voorbeelden:  0x12 betekent redundantiefout op linkerkanaal, alarm in behandeling op linkerkanaal 
     0x05 betekent redundantie OK 
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3.2.4 Baudratestatus 

Ingangstypebyte: 0x11 
 
De volgende ingangsbyte geeft de status van de baudratevergrendeling aan. 

Dec Betekenis 

1 Geen baudrate 
gedetecteerd 

2 9,6 Kbit 
3 19,2 Kbit 
4 45,45 Kbit 
5 93,75 Kbit 
6 187,5 Kbit 
7 500 Kbit 
8 1,5 Mbit 
9 3 Mbit 
10 6 Mbit 
11 12 Mbit 

3.2.5 Relaisstatus 

Ingangstypebyte: 0x12 
 
De volgende ingangsbyte geeft de status van het alarmrelais aan. 

Hex Betekenis 

00 Relais is uit 
01 Relais is aan 

 

3.2.6 Voedingsstatus 

Ingangstypebyte: 0x13 
 
De volgende ingangsbyte geeft de status van de voedingsingangen aan. 

Nibble 1 (bit 0-3) Betekenis 

0  Power 1 actief 
1  Power 2 actief 
  
Nibble 2 (bit 4-7)  
4  Alarm in behandeling: Power 1 niet 

actief 
5  Alarm in behandeling: Power 2 niet 

actief 

 
Voorbeelden: 0x03: Power 1 en 2 actief 
     0x21: Power 1 actief, alarm in behandeling: Power 2 niet actief 

0x32: Power 2 actief, alarm in behandeling: Power 1 en 2 niet actief 
(Relais moet in dit geval gereset worden) 
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3.2.7 Afsluitstatus 

Ingangstypebyte: 0x14 
 
De volgende ingangsbyte geeft de status van de afsluitschakelaars op de ProfiHub-kanalen aan. 
 

Bit Betekenis 

0 - 
1 Afsluiting kanaal 1 ON 
2 Afsluiting kanaal 2 ON 
3 Afsluiting kanaal 3 ON 
4 Afsluiting kanaal 4 ON 

 
Voorbeelden:  0x3C = Alle afsluitingen staan op ON 
     0x04 = Alleen afsluiting kanaal 1 staat op ON 

3.2.8 Kanaalstatus 

Ingangstypebyte: 0x15 
 
De volgende ingangsbyte geeft de communicatiestatus van de afzonderlijke kanalen aan. 
 

Bit Betekenis 

0 Communicatie op FO-kanaal 
1 Communicatie op kanaal 1 
2 Communicatie op kanaal 2 
3 Communicatie op kanaal 3 
4 Communicatie op kanaal 4 

 
Voorbeelden:  0x06 = Communicatie op kanaal 2 en kanaal 1 
     0x01 = Communicatie op kanaal 1 

3.2.9 Glasvezelstatus 

Ingangstypebyte: 0x16 
 
De volgende twee ingangsbytes geven de status van de twee glasvezelpoorten aan. 
 
Byte 1: 
 

Bit (1-0) Betekenis 

0 dec Glasvezelpoort 1 uitgeschakeld 
1 dec Signaalfout glasvezelpoort 1 
2 dec Signaalwaarschuwing kritiek niveau glasvezelpoort 1 
3 dec Glasvezelpoort 1 OK 
Bit (3-2) Betekenis 
0 dec Glasvezelpoort 2 uitgeschakeld 
1 dec Signaalfout glasvezelpoort 2 
2 dec Signaalwaarschuwing kritiek niveau glasvezelpoort 2 
3 dec Glasvezelpoort 2 OK 
Bit (5-4) Betekenis 
0 dec Ringmodus uit (lijnmodus) 
1 dec Ringstoring 
2 dec Ring OK 
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Bit 6 Betekenis 
0 dec Multimodetransceiver poort 1 
1 dec Single-modetransceiver poort 1 
Bit 7 Betekenis 
0 dec Multimodetransceiver poort 2 
1 dec Single-modetransceiver poort 2 

 
Voorbeelden:  0x2F betekent Poort 1, poort 2 en ring zijn OK, poort 1 en poort 2 zijn multimodetransceivers. 
  0x1D betekent Poort 1 signaalfout, poort 2 OK, poort 1 en poort 2 zijn multimodetransceivers. 
 
In behandeling-markeringen blijven actief nadat de glasvezelsignaalfout of -waarschuwingsstatus weer in orde 
is om een gebeurtenis uit het verleden aan te geven. In behandeling-markeringen worden gewist met de Reset-
knop op het apparaat, de Alarm wissen-knop op de webpagina van het ComBricks-kopstation of met de DPV0-
alarmbevestigingsmodule (zie paragraaf 3.2.2).  
 
Byte 2: 
 

Bit 0 Betekenis 

0 dec Poort 1 glasvezel geen signaalfout in behandeling 
1 dec Poort 1 glasvezel signaalfout in behandeling 
Bit 1 Betekenis 
0 dec Poort 1 glasvezel geen signaalwaarschuwing in behandeling 
1 dec Poort 1 glasvezel signaalwaarschuwing kritiek niveau in 

behandeling 
Bit 2 Betekenis 
0 dec Poort 2 glasvezel geen signaalfout in behandeling 
1 dec Poort 2 glasvezel signaalfout in behandeling 
Bit 3 Betekenis 
0 dec Poort 2 glasvezel geen signaalwaarschuwing in behandeling 
1 dec Poort 2 glasvezel signaalwaarschuwing kritiek niveau in 

behandeling 
Bit 4 Betekenis 
0 dec Geen ringstoring in behandeling 
1 dec Ringstoring in behandeling 

 
Voorbeelden:  0x00 betekent Poort 1, poort 2 geen signaal in behandeling 
                      0x11 betekent Poort 1 signaalfout in behandeling, Ringstoring in behandeling 

3.2.10  Livelijststatus 

Ingangstypebyte: 0x20 
 
De volgende ingangsbyte geeft aan welk kanaal is geselecteerd om de livelijststatus weer te geven. 
 

Hex Betekenis 

80 Livelijst van FO-kanaal 
81 Livelijst van kanaal 1 
82 Livelijst van kanaal 2 
83 Livelijst van kanaal 3 
84 Livelijst van kanaal 4 
85 Geen 
86 Livelijst van deze ProfiHub 
FF Livelijst van alle kanalen (volledige netwerk) 
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De volgende 32 ingangsbytes worden gebruikt voor de werkelijke livelijstdata. Elk adres gebruikt twee bits. Dus 
de eerste twee bits van de eerste byte zijn voor adres 0, de volgende twee bits van de eerste byte zijn voor 
adres 1, etc. De bits worden gebruikt om aan te geven of het station een slaveapparaat, masterapparaat of 
beide is. 
 

Apparaat: Bit 1: Bit 0: 

Geen 0 0 
Slaveapparaat 0 1 
Controller 1 0 
Beide 1 1 

 
Voorbeeld:  Als adres 2 een masterapparaat is en adres 3 een slaveapparaat, is de eerste byte 0x60, want 

het zal er als volgt uitzien: 
 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Waarde 0 1 1 0 0 0 0 0 

    Adres 3 Adres 2 Adres 1 Adres 0 
 
 
Deze module heeft ook 2 uitgangsbytes. De eerste uitgangsbyte wordt gebruikt om de livelijst van een specifiek 
kanaal te selecteren. Deze selectie kan in de hierboven beschreven ingangsbyte worden teruggelezen. 
 

Hex Betekenis 

80 Livelijst van FO-kanaal 
81 Livelijst van kanaal 1 
82 Livelijst van kanaal 2 
83 Livelijst van kanaal 3 
84 Livelijst van kanaal 4 
85 Geen 
86 Livelijst van deze ProfiHub 
FF Livelijst van alle kanalen (volledige netwerk) 

 
De volgende uitgangsbyte kan worden gebruikt om de livelijst te resetten Schrijf 0x01 op deze uitgangsbyte op 
de livelijst te resetten. 
 

3.2.11  Statistieken (kort formaat, lang formaat) 

Ingangstypebyte: 0x30 (kort formaat) of 0x31 (lang formaat) 
 
De volgende byte wordt gebruikt om de huidige selectie statistieken die wordt verzonden, weer te geven. 
 

Hex Betekenis 

00-7E Statistieken voor apparaat 0-126 
7F Statistieken voor niet-gedefinieerde apparaten 
80 Statistieken van FO-kanaal 
81 Statistieken van kanaal 1 
82 Statistieken van kanaal 2 
83 Statistieken van kanaal 3 
84 Statistieken van kanaal 4 
85 Geen 
86 Statistieken van deze ProfiHub 
FF Statistieken van alle kanalen (volledige netwerk) 
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De volgende 16 bytes (kort formaat) of 32 bytes (lang formaat) worden gebruikt om de statistieken van het 
geselecteerde adres, het geselecteerde kanaal of alle kanalen van de ProfiHub te verzenden. Elke statistiek 
gebruikt 2 bytes (kort formaat, dus maximaal 65535 decimalen per statistiek) of 4 bytes (lang formaat) en 
wordt in de volgende volgorde verzonden: 
 

1. Aantal verloren 
2. Aantal sync 
3. Totale aantal herhalingen 
4. Aantal max. herhalingen per cyclus 
5. Aantal illegalen 
6. Aantal int. diagnosen 
7. Aantal ext. diagnosen 
8. Aantal diagnosen tijdens data-uitwisseling 

 
Deze module heeft ook 2 uitgangsbytes. De eerste byte wordt gebruikt om de ProfiHub-statistieken te 
configureren; u kunt kiezen welke stations of kanalen de statistieken weergeven. Configureer het door de 
volgende uitgangswaarde te verzenden: 
 

Hex Betekenis 

00-7E Statistieken voor apparaat 0-126 
7F Statistieken voor niet-gedefinieerde apparaten 
80 Statistieken van FO-kanaal 
81 Statistieken van kanaal 1 
82 Statistieken van kanaal 2 
83 Statistieken van kanaal 3 
84 Statistieken van kanaal 4 
85 Geen 
86 Statistieken van deze ProfiHub 
FF Statistieken van alle kanalen (volledige netwerk) 

 
De volgende uitgangsbyte kan worden gebruikt om de statistieken te wissen. De geselecteerde statistieken van 
ALLE node-adressen en/of ProfiHub-kanalen worden gewist, niet alleen die van het weergegeven adres of 
kanaal. 
 

Bit Betekenis 

0 LOST-statistieken wissen 
1 SYNC-statistieken wissen 
2 REPEATS TOTAL-statistieken wissen 
3 REPEATS MAX-statistieken wissen 
4 ILLEGALS-statistieken wissen 
5 INT. DIAG-statistieken wissen 
6 EXT. DIAG-statistieken wissen 
7 DIAG WHILE IN DX-statistieken wissen 

 
Voorbeeld: Verzend 0x11 om alle LOST- en ILLEGALS-statistieken te wissen 
     Verzend 0xFF om alle statistieken te wissen 
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3.3 Het diagnoseapparaat parametriseren 

Het diagnoseapparaat heeft veel door de gebruiker te definiëren parameters die gewijzigd kunnen worden om 
het gedrag en de opties van het ProfiHub-diagnoseapparaat te wijzigen. 

3.3.1 Diagnose 

Het diagnoseapparaat verzendt bij een wijziging van bepaalde omstandigheden een diagnosebericht op 
PROFIBUS. Deze wijzigingen kunnen zijn: 
 
•   Wijziging van livelijst (station toegevoegd of verwijderd) 
•   Wijziging van glasvezelring of -signaalniveau 
•   Bitsnelheidsfout 
•   Alarmrelais actief 
•   Voedingsstatus gewijzigd (een van de twee bronnen toegevoegd of verwijderd) 
•   Redundantiestatus gewijzigd (een van de redundantiekabels toegevoegd of verwijderd) 
•   Afsluitstatus gewijzigd (afsluitschakelaar op de ProfiHub gewijzigd) 
•   Kanaalstatus gewijzigd (communicatie op een kanaal gestopt of gestart) 
•   Statistieken gewijzigd (statistiek gewijzigd) 
 
In uw configuratietool kunt u de diagnose voor elk item omschakelen. 
 

 
Afb. 21 - Screenshot van ProfiCaptain - gebruiksparametervenster 

 
De 8e byte van een diagnosebericht van het diagnoseapparaat geeft aan welke opties zijn in- of uitgeschakeld. 
In deze byte komt bit 0 tot 6 overeen met het parameterbericht. Bit 7 geeft aan dat minstens een van de 
Statistieken wijzigen-opties is ingeschakeld. Bit 7 van byte 18 van een diagnosebyte geeft aan dat de diagnose 
van glasvezel is ingeschakeld. 
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3.3.2 Statistieken 

U kunt kiezen welke statistieken een diagnosebericht kunnen triggeren, omdat niet alle statistieken in alle 
netwerken van belang zijn. Syncs zijn bijvoorbeeld standaard uitgeschakeld omdat dit geen statistiek is die van 
belang is voor PROFIBUS-gezondheidsbewaking. 
 

 
Afb. 22 - U kunt kiezen welke statistieken een diagnosebericht triggeren 

 
De volgende statistieken kunnen een diagnosebericht van het diagnoseapparaat triggeren: 
 

• Verloren gewijzigd 
• Sync gewijzigd 
•   Herhalingen (totaal) gewijzigd 
•   Herhalingen (max.) gewijzigd 

•   Illegalen gewijzigd 
•   Interne diagnose gewijzigd 
•   Externe diagnose gewijzigd 
•   Diagnose tijdens data-uitwisseling gewijzigd 

3.3.3 Uitgebreide diagnose van gebeurtenissen wijzigen 

Voor meer kritische toepassingen kunt u ervoor kiezen om de optie 'Uitgebreide diagnose' in te schakelen voor 
elk van de eerdergenoemde gebeurtenissen. In het geval van een dergelijke gebeurtenis verzendt het 
diagnoseapparaat een diagnosebericht met de bit ‘Uitgebreide diagnose’. In een busbewakingstool zoals 
ProfiTrace verschijnt de uitgebreide-diagnosebit als een rood knipperend vierkantje.  
 
Alle gebeurtenissen in paragraaf 3.3.1 kunnen de uitgebreide-diagnosebit van het diagnoseapparaat triggeren. 
Standaard is de optie Uitgebreide diagnose uitgeschakeld. Elk item kan afzonderlijk worden ingeschakeld. 
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3.3.4 Uitgebreide diagnose van statistieken wijzigen 

De Uitgebreide diagnose-optie kan ook voor elke afzonderlijk beschikbare statistiek worden ingeschakeld. Dit 
werkt op dezelfde manier als bij de in paragraaf 3.3.1 beschreven gebeurtenissen. 
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3.3.5 Alarmrelais bij gebeurtenissen wijzigen 

Het alarmrelais op de ProfiHub kan bij elke in paragraaf 3.3.1 beschreven gebeurtenis worden omgeschakeld.  
Als zo'n gebeurtenis zich voordoet, wordt het relais onmiddellijk en zonder vertraging omgeschakeld. De enige 
gebeurtenis die de omschakeling van het alarmrelais kan vertragen, is de Verloren-gebeurtenis. 
 
 

 

3.3.6 Alarmrelais bij statistieken wijzigen 

Het alarmrelais op de ProfiHub kan bij elke in paragraaf 3.3.2 beschreven wijziging in statistieken worden 
omgeschakeld (gesloten). Als zo'n (ingeschakelde) statistiekwijziging zich voordoet, wordt het relais 
onmiddellijk en zonder vertraging omgeschakeld. De enige statistiek die het sluiten van het alarmrelais kan 
vertragen, is de Verloren-gebeurtenis.  
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3.3.7 De duur/time-out van de diagnose wijzigen 

U kunt de duur van de Uitgebreide diagnose-waarschuwing in stappen van 100 milliseconden wijzigen. De 
standaardwaarde is 10, oftewel 1 seconde. De maximumwaarde is 255. 
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3.3.8 De Apparaat verloren-time-out wijzigen 

Het diagnoseapparaat wacht een bepaalde tijd voordat het een slave als verloren beschouwt. Dit werkt op een 
soortgelijke manier als de livelijst van ProfiTrace, waarbij de achtergrond geel wordt als een slave stopt met 
communiceren. Deze time-out kan worden gewijzigd in stappen van 1 seconde. De standaardwaarde is 5, de 
maximumwaarde is 255. 
 

 

3.3.9 Het dataformaat wijzigen 

Het dataformaat kan indien nodig worden gewijzigd. De standaard is Motorola, hoge-lage-byte-formaat. 
U kunt het wijzigen naar Intel, lage-hoge-byte-formaat. 
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4  Technische data ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ 

Technische data ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ 

Afmetingen en gewicht  

Afmetingen LxBxH (mm)  
 
 
 
Gewicht 
 
 
 
DIN-railtype montage 

B2FOR+ 
129x111x40 mm (exclusief DIN-rail en 
insteekbare connectors)  
 
440 gr. (exclusief insteekbare 
connectors, kabelbeugels en 
verpakkingsmateriaal) 
 

B4FOR+ 
167x111x40 mm (exclusief DIN-rail en 
insteekbare connectors)  
 
565 gr. (exclusief insteekbare 
connectors, kabelbeugels en 
verpakkingsmateriaal) 

35 mm × 7,5 mm (EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3) 

Omgevingsomstandigheden 
Bedrijfstemperatuur 
 
Isolatieklasse 

-25 tot +70o Celsius 
-13 tot +158o Fahrenheit 
 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40050) 

Protocol- en 

timingspecificaties 

Ondersteunde protocollen 
 
 
Verzendsnelheid 
 
Detectie verzendsnelheid 
 
Detectietijd verzendsnelheid 
 
Instellingen draaischakelaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdseenheid datavertraging 
(RS485-poorten) 
 
 
 
 
 
Jitter per berichtframe 
 
 
 
Afwijking 
 
 

 
 
DP-V0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive en elk andere 
FDL-gebaseerde protocol. 
 
9,6 kbps tot 12 Mbps (inclusief 45,45 kbps) 
 
Automatische detectie 

< 10 s detectie en 50 s baudrate-omschakeltijd 

Draaischakelaar Automatische 
detectie 

Robuuste 
repeater 

Redundantie Diagnostische 
slave 

0 •        

1 •     •       

2 •     •     •      

3 •       •     

4 •     •      •     

5 •     •     •     •     

6-F •        

 
Bij baudrate Normale modus        Robuuste/redundantiemodus 
9,6-500 kbps  3,0 Tbit                      14 Tbit 
1,5 Mbps          4,0 Tbit                      15 Tbit 
3 Mbps            4,5 Tbit                      15 Tbit 
6 Mbps            5,0 Tbit                      16 Tbit 
12 Mbps                        7,0 Tbit                      18 Tbit 

• 0,0625 Tbit bij 9,6 Kbps - 3 Mbps 

• 0,125   Tbit bij 6 Mbps 

• 0,25     Tbit bij 12 Mbps 

2 bittijden (in het volledige bericht) voor ontvangen berichten is toegestaan en 
wordt gecorrigeerd naar de nominale snelheid bij verzending. 
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Specificaties PROFIBUS-

diagnoseapparaat 

Ondersteund protocol 
Identificatienummer 
 
 
GSD-bestandsnaam 
 
 
Busadres 
 
Verzendsnelheid 
 
Detectie verzendsnelheid 
 
Maximaal overdraagbare data 

 
DP-V0 
B2FOR+: 6975 
B4FOR+: 6976 
 
B2FOR+: PROC6975.gsd 
B4FOR+: PROC6976.gsd 
 
0-126 (alleen softwareadres, door software ingesteld, standaard 126) 
 
9,6 kbps tot 12 Mbps (inclusief 45,45 kbps) 
 
Automatische detectie 
 
88 bytes input en 5 bytes output 

Specificaties PROFIBUS-kabels  

Kabellengte 
 
 
 
 
 
Kabeldikte 
Draaddiameter 
Draadtype 
 
Aantal apparaten 
 
 
Afsluiting 
 
 
 
 
Redundantie 
 
Cascadeerdiepte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1200 m bij 9,6 kbps tot 93,75 kbps 
1000 m bij 187,5 kbps 
400 m bij 500 kbps 
200 m bij 1,5 Mbps 
100 m bij 3 Mbps tot 12 Mbps 
 
10 mm (wanneer de aardrail wordt gebruikt) 
< 2,5 mm2 
Gevlochten of massieve kern 
 
Maximaal 31 per kanaal (inclusief ProfiHubs, OLM's, laptops/pc's, etc.) 
 
Geïntegreerd en schakelbaar 
Aangedreven volgens IEC 61158 (390/220/390 ohms) 
- Alle kanalen (standaard aan) 
- Hoofdkanaal (standaard uit) 
 
Ja (laatste twee RS485-poorten) 
 
Geen begrenzingen (alleen begrensd door de busparameters van de 
master) 
 
Met standaardbusparameters: 
Bij baudrate       Normale modus (units)       Robuuste modus (units) 
9,6 kbps   6                             1 
19,2 kbps   6                             1 
45,45 kbps  39                             8 
93,75 kbps  6                             1 
187,5 kbps  6                             1 
500 kbps   16                             3 
1,5 Mbps   20                             5 
3 Mbps     17                             5 
6 Mbps     13                             4 
12 Mbps   13                             5 
 
Formule om aantal cascaderende units met aangepast Tslot te 
berekenen: 
Aantal cascaderende units = (Tslot - maxTsdr) / (2×  
Data_delay_time_unit)  
*Data_delay_time_unit: normale of robuuste modus, zie tabel 
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Specificaties PROFIBUS-glasvezelkabel 
 

Golflengte glasvezel 
 
Kabeltype 
 
 
Kabellengte 
 
Optisch budget 
 
Connectors 
 
Topologieën 
 
Cascadeerdiepte 

Multimode 1310 nm 
 
Vezel 50/125 µm (OM2 of beter) 

Vezel 62,5/125 µm (OM1) 

 
Max. 5 km (1 dB/km) 
  
13 dB 

Single mode 1310 nm 
 
Vezel 9/125 µm (OS1 of OS2) 
 
 
Max. 30 km (0,4 dB/km) 
 
17 dB 

 
4 x ST/BFOC (2 kanalen) 

 
Ring, point-to-point (direct, hub, gesplitst, ster) 

 
Geen begrenzing, alleen begrenzing busparameter van de master 

 

Specificaties stroomvoorziening  

Bedrijfsspanning stroomvoorziening 
Absolute max. nominale spanning 
stroomvoorziening 
Redundante stroomvoorziening 
 
Stroomverbruik 
Stroomverlies 
 
 
Bescherming tegen omgekeerde polariteit 
Draaddiameter 
 

 
12 tot 24 VDC 
9 tot 31 VDC 
 
Ja 
 
250 mA bij 24 VDC-stroomvoorziening (alle kanalen volledig 
belast) 
Max. 6 W 
 
Ja 
< 2,5 mm2 of 14 AWG 
 

Alarmcontact 
Spanning 
Stroom 
Draaddiameter 
 

 
Max. 24 VDC 
Max. 0,5 A 
< 2,5 mm2 of 14 AWG 
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Connectorlay-out 
Stroomvoorziening POW 1 en POW 2 
 
 
 
 
Alarm 
 
 

FO-kanaal poort 1 en poort 2 

 

PROFIBUS-schroefklemmen kanaal 1 tot 4 
 
 
 
 
PROFIBUS DB9 kanaal 1 tot 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insteekbare schroefconnector, steek 5,08 mm 
Pen +: 12 tot 24 VDC  
Pen -: 0 V 
Schroef: Afscherming 
 
Insteekbare schroefconnector, steek 5,08 mm 
Pen 1: relaiscontact (potentiaalvrij) 
Pen 2: relaiscontact (potentiaalvrij) 
 
ST-/BFOC-connector 
O-> = TX = Uit 
O< = RX = In 
 
Insteekbare schroefklem, steek 3,81 mm 
Pen A: PROFIBUS A (groene draad) 
Pen B: PROFIBUS B (rode draad) 
Pen I: Indirecte afscherming  
 
D-subconnector, 9 contacten (PROFIBUS-specificatie) 
Pen 1: N.C. 
Pen 2: N.C. 
Pen 3: PROFIBUS - B 
Pen 4: PROFIBUS - RTS 
Pen 5: GND 
Pen 6: VPP 
Pen 7: N.C. 
Pen 8: PROFIBUS - A 
Pen 9: N.C. 
Behuizing: Afscherming 
 
Afscherming is intern met de DIN-rail verbonden  
Pen 1 is intern met 10nF/1MOhm aan afscherming verbonden 

Normen en goedkeuring 

CE 
 
 
FCC 
 
UL 
 
 
 
 
 
 
 
MTBF 

 
EMC-richtlijn 2014/30/EU, digitaal apparaat klasse B 
RoHs-richtlijn 2011/65/EU 

47 CFR 15, Onbedoelde radiator, digitaal apparaat klasse B. 

Rapportreferentie: E365044-A1-UL  

Veiligheidsnormen: UL 60950-1, Apparatuur voor 
informatietechnologie - Veiligheid - Deel 1 Algemene vereisten  

CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07, Apparatuur voor 
informatietechnologie - Veiligheid - Deel 1: Algemene 
vereisten 

N.t.b. 
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5 Ordercodes 

Onderdeel Ordercode Opmerkingen 

B2FOR+MM 17230 PROFIBUS-repeater met een multimodeglasvezelkanaal 
met twee poorten en ringredundantie, en twee RS485-
kanalen met kabelredundantie en een geïntegreerde 
diagnostische slave. 

B2FOR+SM 17240 PROFIBUS-repeater met een single-modeglasvezelkanaal 
met twee poorten en ringredundantie, en twee RS485-
kanalen met kabelredundantie en een geïntegreerde 
diagnostische slave. 

B4FOR+MM 17430 PROFIBUS-repeater met een multimodeglasvezelkanaal 
met twee poorten en ringredundantie, en vier RS485-
kanalen met kabelredundantie en een geïntegreerde 
diagnostische slave. 

B4FOR+SM 17440 PROFIBUS-repeater met een single-modeglasvezelkanaal 
met twee poorten en ringredundantie, en vier RS485-
kanalen met kabelredundantie en een geïntegreerde 
diagnostische slave. 
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6  Woordenlijst  

Adres Uniek nummer van een apparaat dat met het netwerk is verbonden. Bij 
PROFIBUS kan dit 0 tot 126 zijn. 127 is een broadcastadres. 

Analysator Softwaretool om het protocolverkeer waar te nemen. Combi-analysatoren 
kunnen ook de signaalkwaliteit controleren. 
Andere term: Busmonitor. 
Voorbeeld: ProfiTrace. 

Backbone De primaire buskabel. Op deze kabel zijn meestal alleen de besturingssystemen, 
ProfiHubs en glasvezelkoppelingen aangesloten. De veldapparaten worden 
achter de ProfiHubs en glasvezelkoppelingen aangesloten. 

Bittijd De bittijd Tbit is de tijd die verstrijkt tijdens de verzending van één bit. Deze is 
afhankelijk van de baudrate en wordt als volgt berekend: Tbit = 1 (bit) / baudrate 
(bps). 
Voorbeelden: 
12 Mbps --> Tbit = 83 ns 
1,5 Mbps --> Tbit = 667 ns 

Busparameters Instellingen die het tijdgedrag op de bus definiëren. Deze worden in de master 
gedefinieerd. Voorbeelden: Tslot, MaxTSDR. 

C Capaciteit. 

DGND Digitale aarding. 

DIN Duits Instituut voor Normalisatie (www.din.de). 

DP-V0 DP-V0 is de basisfase van het PROFIBUS DP-communicatieprotocol. DP-V0-
apparaten (master en slaves) voeren de volgende basisfuncties uit: 
- Cyclische uitwisseling van I/O-data tussen besturings- en slave-apparaten 
- Apparaat-, identifier- (module) en kanaalgerelateerde diagnose 
- Parametrisering van DP-slaves 
- Configuratie van DP-slaves 

DP-V1 DP-V1 is de eerste uitbreidingsfase van PROFIBUS DP na DP-V0. DP-V1-apparaten 
moeten aan de volgende kenmerken voldoen: 
- Apparaatgerelateerde diagnose wordt vervangen door status en alarmen 
- De eerste drie bytes van de gebruikersparametrisatiedata zijn nu 
gestandaardiseerd 
- Optioneel kunnen deze apparaten ondersteuning bieden voor: 
- Acyclische communicatie (MS1, MS2) 
- Als alarmen worden gebruikt, wordt MS1 ondersteund 
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DP-V2 DP-V2 is de tweede uitbreidingsfase van PROFIBUS DP na DP-V1. DP-V2-
apparaten moeten aan de volgende kenmerken voldoen: 
- Data-uitwisselingsbroadcast (DxB) voor slave-naar-slavecommunicatie 
(publish/subscribe-principe) 
- Isochrone modus (tijdvinkje bij gesynchroniseerde bedrijfsslaves, bijv. drives) 
- Up- en/of downloaden van data belastingsgebied (domeinen) 
- Klokbesturing (synchronisatie binnen de slaves) en tijdregistratie 
- Redundantie 

Elektromagnetische 
compatibiliteit 

Zie EMC. 

EMC De mate waarin een elektrisch of elektronisch apparaat elektrische interferentie 
van andere apparatuur tolereert (immuniteit) en interferentie met andere 
apparatuur veroorzaakt. Zowel binnen de Europese Gemeenschap als in andere 
landen is het wettelijk geregeld dat elektrische en elektronische componenten 
en apparatuur voldoen aan basisnormen zoals IEC 61000-6-2 of IEC 61326 of 
overeenkomstige individuele productnormen. 

Hub Een hub ververst een signaal en geeft de informatie door aan alle nodes die op 
de hub zijn aangesloten. Dataframes die op één poort zijn ontvangen, worden 
naar alle andere poorten (stertopologie) overgedragen. 

MPI Multiple Protocol Interface. Door Siemens gedefinieerd protocol dat 
gebruikmaakt van laag 1 en 2 van PROFIBUS (FDL). 

PCB Printplaat (Printed Circuit Board). 

PROFIBUS DP Acroniem voor ‘PROFIBUS for Decentralized Peripherals’. Specificatie van een 
open veldbussysteem met de volgende kenmerken: 
- Polling master-slave-systeem (cyclische communicatie, MS0) 
- Vliegende masters met token passing-ringcoördinatie (MM) 
- Verbindingsgebaseerde (MS1) en verbindingsloze (MS2, MS3) acyclische 
communicatie tussen masters en slaves 
Opties (bijv.): 
- Data-uitwisselingsbroadcast (DxB), slave-naar-slavecommunicatie 
- Isochrone modus van slaves 
- Kloksynchronisatie 
- Redundantie 
PROFIBUS DP is gestandaardiseerd binnen IEC 61158 en IEC 61784, 
communicatieprofielfamilies 3/1 en 3/2 
De term ‘PROFIBUS DP’ is ook een synoniem voor de op RS485 gebaseerde 
implementaties binnen de fabrieksautomatisering. 

Repeater Actieve fysieke laag-apparaat dat alle signalen ontvangt en doorstuurt over een 
andere poort om de afstand en het aantal apparaten te vergroten waarvoor 
signalen voor een bepaald medium correct kunnen worden overgedragen. 

Spurline Een kabel die met een T-verbinding op een bussegment is aangesloten. Bij 
PROFIBUS DP worden spurs niet aanbevolen. Bij 12 Mbps en PROFIsafe-
activiteiten zijn ze verboden. De Duitse term is ‘Stichleitung’. 

Stubline Zie Spurline. 
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Tbit Zie Bittijd. 

Afsluiting Een (aangedreven) weerstandsnetwerk aan beide uiteinden van een segment om 
reflecties te voorkomen (bij PROFIBUS DP moet de afsluiting van stroom worden 
voorzien). 

Topologie Het patroon van de verbinding tussen de netwerknodes in een 
communicatienetwerk; bijvoorbeeld bus-, ring- of sterconfiguratie. 

PI PROFIBUS International. 
De internationale PROFIBUS-organisatie uit Karlsruhe. 

PNO PROFIBUS Nutzerorganisation. 
De Duitse PROFIBUS-organisatie uit Karlsruhe. 

Dropkabel Zie Spurline. 

Reflectie Een deel van het originele signaal dat langs de kabel wordt teruggezonden. Het 
corrumpeert het originele signaal. 

  



 

Handleiding ProfiHub B2FOR+/B4FOR+ | Augustus 2019 | © PROCENTEC  48/60 

8 Herzieningsgeschiedenis  

Versie 1.0 
- Eerste uitgave. 
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9 Verkoopkantoren en distributeurs  

HOOFDKANTOOR 

PROCENTEC T: +31-(0)174-671800 
Klopperman 16 F: +31-(0)174-671801 
2292 JD WATERINGEN E:  info@procentec.com 
Nederland I:  www.procentec.com 

ARGENTINIË 

eFALCOM T: +54 237 46 31 151 
Alcorta 2411  F: +54 237 46 31 150 
B1744 - Moreno E:  santiago.falcomer@efalcom.com 
Buenos Aires I: www.efalcom.com.ar 
Argentinië 

AUSTRALIË 

IS Systems Pty Limited T: +61 2 4964 8548 
14 Laverick Ave., F: +61 2 4964 8877 
Tomago E:  fritz.woller@issystems.com.au 
NSW, Australië, 2322 I: www.issystems.com.au 
 
Pentair Flow Control Pacific T: +61 2 4448 0466 
1 Percival Road  F: +61 2 4423 3232 
Smithfield E:  sharee.hazell@pentair.com.au 
NSW, Australië, 2164 I: www.profibuscentre.com.au 

BELGIË en LUXEMBURG 

Bintz Technics N.V. Tel.: +32 2 720 49 16 
Brixtonlaan 23 F: +32 2 720 37 50 
B-1930 Zaventem E:  bloemen@bintz.be 
België I: www.bintz.be 

BRAZILIË 

Westcon Instrument. Indl Ltda T: +55 11 5561-7488 
Rual Alvaro Rodrigues, 257  F: +55 11 5093-2592 
São Paulo – SP E:  paolo@wii.com.br 
Brazilië - CEP 04582-000 I: www.wii.com.br 

CANADA 

Streamline Process Management Inc. T: +1 403 225 1986 
#3, 4351 – 104 Ave SE F: +1 587 585 2828 
Calgary, Alberta T2C 5C6  E:  admin@streamlinepm.com 
Canada I: www.streamlinepm.com 

CHILI 

RP Ingenieria Limitada T: +56-(0)41-2469350 
Tucapel 92 oficina 52  F: +56-(0)41-2522592 
Concepción  E:  rodrigopinto@rpingenieria.cl 
Chili I: www.rpingenieria.cl 

CHINA 

PROCENTEC Beijing T: +86 (10) 84766911 of 84787311  
Room E-1115 WangJingYuan YouLeHui  F: +86 (10) 84766722 
ChaoYang  E:  info@procentec.net 
Beijing I: www.procentec.net 
China 

TSJECHIË 

FOXON s.r.o. Tel.: +420 484 845 555 
Polní 367 F: +420 484 845 556 
460 01 Liberec 12 E:  foxon@foxon.cz 
Tsjechië I: www.foxon.cz 

DENEMARKEN 

ProSaiCon T: +45 70 20 52 01  
Jernbanegade 23B F: +45 70 20 52 02  
DK 4000 Roskilde E:  hfj@prosaicon.dk 
Denemarken I: www.prosaicon.dk 
 

http://www.procentec.com/
mailto:santiago.falcomer@efalcom.com
http://www.efalcom.com.ar/
http://www.issystems.com.au/
mailto:sharee.hazell@pentair.com.au
http://www.profibuscentre.com.au/
http://www.bintz.be/
http://www.wii.com.br/
mailto:admin@streamlinepm.com
http://www.streamlinepm.com/
http://www.rpingenieria.cl/
mailto:info@procentec.net
http://www.procentec.net/
mailto:foxon@foxon.cz
http://www.foxon.cz/
http://www.prosaicon.dk/
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EGYPTE 

Mas Trading T: +2 02 2524 2842 
37, 105 Street F: +2 02 2524 2843 
Al-Etihad Square E:  aya.elshafei@masautomation.com 
Egypte I: www.masautomation.com 
 
MTSE T: +20 2 241 475 07 
7, Amin Annis St., 4th Sec.  F: +20 2 229 031 60 
11341 Caïro E: hassan.mahdy@mtse.com.eg 
Egypte I: www.mtse.com.eg 

ESTLAND 

Saksa Automaatika OU T: +372 605 2526 
Peterburi Tee 49 F: +372 605 2524 
Tallinn E:  info@saksa-automaatika.ee 
EE-11415 Estland I: www.saksa-automaatika.ee 

FINLAND 

Hantekno Oy T: +358 40 8222 014 
Kalliotie 2  E:  info@hantekno.com 
04360 Tuusula I: www.hantekno.fi 
Finland  

FRANKRIJK 

AGILiCOM T: +33 247 76 10 20 
Bâtiment B F: +33 247 37 95 54 
1, rue de la Briaudière E:  jy.bois@agilicom.fr 
Z.A. La Châtaigneraie I: www.agilicom.fr 
37510 BALLAN-MIRE  
Frankrijk  

DUITSLAND 

PROCENTEC GmbH T: +49-(0)721 831 663-0 
Benzstrasse 15 F: +49-(0)721 831 663-29 
D-76185 Karlsruhe E:  info@procentec.de 
Duitsland I: www.procentec.de  

INDIA 

UL Engineering Services & Software Pvt Ltd T: +91-202 696 0050 
Nirman Classic,  F: +91-202 696 2079 
Katraj-Kondhwa Road, E:  dileep.miskin@ulepl.com 
Katraj, Pune-411046  I: www.ulepl.com 
India 

IERLAND 

PROFIBUS Ireland T: +353-61-202107 of +35361240240 
Automation Research Centre F: +353-61-202582 
University of Limerick E:  info@profibus.ie 
National Technology Park, Plassey I: www.profibus.ie 
Limerick 
Ierland  

ISRAËL 

Instrumetrics Industrial Control T: +972-9-8357090 
8 Hamlacha St.  F: +972-9-8350619 
New Industrial Zone  E:  info@instrumetrics-ic.co.il 
Netanya, 42170  I: www.inst-ic.co.il 
Israël  

ITALIË 

PROCENTEC Italy T: +39 030 200 8610 
Via Branze n. 43/45 F: +39 030 238 0059 
25123 Brescia E:  www.procentec.it 
Italië  W: www.procentec.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aya.elshafei@masautomation.com
http://www.masautomation.com/
mailto:info@saksa-automaatika.ee
http://www.saksa-automaatika.ee/
http://www.hantekno.fi/
http://www.agilicom.fr/
http://www.de.procentec.com/
http://www.ulepl.com/
http://www.profibus.ie/
mailto:info@instrumetrics-ic.co.il
http://www.inst-ic.co.il/
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JAPAN 

TJ Group T: +81-3-6450-3739 
C/O Japanese PROFIBUS Organisation F: +81-3-6450-3739 
West World Building 4F E:  info@profibus.jp 
3-1-6 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa-ku,  
Tokyo, 141-0022  
Japan 

ZUID-KOREA 

Hi-PRO Tech. Co., Ltd. T: +82 82-31-216-2640 
#2802, U-Tower, 1029  F: +82 82-31-216-2644 
Youngduk-dong, Giheung-gu E:  chays@hiprotech.co.kr 
Yongin-Si, Kyunggi-do, I: www.profibus.co.kr 
446-908 Zuid-Korea 

LIBANON 

Industrial Technologies S.A.L. (ITEC) T: +961 1 491161 
Point Center, Boulevard Fouad Chehab F: +961 1 491162 
Sin El Fil E:  sales@iteclb.com 
Beirut I: www.iteclb.com 
Libanon 

MEXICO 

Grid Connect Inc.  T: +1 530-219-2565 (Spaans) 
 E:  tomf@gridconnect.com 
 I: www.gridconnect.com  

NEDERLAND 

PROCENTEC B.V. T: +31 (0)174 671800 
Klopperman 16 F: +31 (0)174 671 801 
2292 JD Wateringen E:  info@procentec.com 
Nederland I: www.procentec.com 

NIEUW-ZEELAND 

Mantis Systems T: +643 455 6072 
34 Glasgow St. F: +31 (0)174 671 801 
Dunedis E:  tbaldock@mantis-sys.co.nz 
Nieuw-Zeeland I: www.mantis-sys.co.nz 

NIGERIA 

PowerPro Company Limited T: +234 909 019 8004 
DTN Complex, Off Lateef Jakande Road E: babangida@powerpro.ng 
Ikeja, Lagos I: www.powerpro.ng 
Nigeria 

NOORWEGEN 

Nortelco Automation AS T: +47 22 57 61 00 
Johan Scharffenbergs vei 95 E: post@nortelcoautomation.no 
N-0694 Oslo I: www.nortelcoautomation.no 
Noorwegen  

PAKISTAN 

OTC T: +92 42 3587 2667-9 Ext. 117 
Suite No. 4, 1st Floor Liberty Heights F: +92 42 3587 2670 
Main Boulevard Gulberg E:  nsm@otc.com.pk 
Lahore - 54660 I: www.otc.com.pk 
Pakistan 

PERU 

ControlWare T: +51 1637 3735 
Jr. Los Silicios 5409 F: +51 1528 0454 
Los Olivos - L39 E:  info@controlware.com.pe 
Peru I: www.controlware.com.pe 

POLEN 

INTEX Sp. z o.o. Tel.: +48 32 230 75 16 
ul. Portowa 4 F: +48 32 230 75 17 
44-102 Gliwice E:  intex@intex.com.pl 
Polen I: www.intex.com.pl 
 

http://www.profibus.co.kr/
http://www.iteclb.com/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.procentec.com/
mailto:info@controlware.com.pe
http://www.controlware.com.pe/
http://www.intex.com.pl/
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ROEMENIË 

S.C. SVT Electronics S.R.L. Tel.: +40 365 809 305 
Brǎila 7 F: +40 365 809 305 
540331 Tg-Mure E:  sajgo.tibor@svt.ro 
Roemenië I: www.svt.ro 

SAOEDI-ARABIË 

ASM Process Automation T: +966 2 691 2741 
Al-Zahra Dist. – Attas st. F: +966 2 682 8943 
cross section with helmy Kutby St. E:  info@asmestablishment.com 
Villa no.25 I: www.asmestablishment.com 
Jeddah-21553  
Saoedi-Arabië 

SINGAPORE/ZUIDOOST-AZIË 

Allegro Electronics T: +65 628 780 63 
236 Serangoon Avenue 3 07-98 E: sales@allegro.com.sg 
Singapore 550236 I: www.allegro.com.sg 
 
Gissmatic Automatisierung Pte Ltd T: +65 900 912 76 
318 Tanglin Road 01-34 E: sales@gissmatic.com 
Singapore 247979 I: www.gissmatic.com 

SLOWAKIJE 

ControlSystem s.r.o. Tel.: +421 486115900 
Stúrova 4 F: +421 486111891 
977 01 BREZNO E:  jan.snopko@controlsystem.sk 
Slowakije W: www.controlsystem.sk 

ZUID-AFRIKA 

IDX ONLINE CC T: +27 (11) 548 9960 
1 Weaver Street  F: +27 (11) 465-8890 
Fourways  E:  sales@idxonline.com 
Johannesburg  I: www.idxonline.com 
Zuid-Afrika - 2191 

SPANJE 

LOGITEK, S.A T: +34 93 588 6767 
Ctra. de Sant Cugat, 63 Esc. B Planta 1ª E:  xavier.cardena@logitek.es 
Rubí (BARCELONA), 08191 I: www.logitek.es 
Spanje 

ZWEDEN 

P&L Nordic AB T: +46 451 74 44 00  
Box 252 F: +46 451 89 833 
S-281 23 Hässleholm E:  hans.maunsbach@pol.se 
Zweden I: www.pol.se/profibus 

ZWITSERLAND 

EME AG T: +41 44 982 11 11  
Lohwisstrasse 50 E: mhauri@eme.ch 
CH-8123 Ebmatingen I: www.eme.ch 
Zwitserland 

TAIWAN 

Orion Energy Technology T: +886 9 370 270 96 
3F, No. 2, Aly. 6, Ln. 109, Sec. 2, Huanshan Rd. E: jackychiu76@gmail.com 
Neihu District, Tapei City   
114, Taiwan  

TURKIJE 

Emikon Otomasyon T: +90 216 420 8347 
DES Sanayi sitesi 103 sokak F: +90 216 420 8348 
B-7 blok No:16 Yukari Dudullu / Umraniye E:  tolgaturunz@emikonotomasyon.com 
Istanbul 34776 I: www.emikonotomasyon.com 
Turkije  

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 

Synergy Controls T: +971 4 3262692 
907, IT Plaza Silicon Oasis : F: +971 4 3262693 
DubaiI E:  sales@synergycontrols.ae 
Verenigde Arabische Emiraten  

http://www.svt.ro/
http://www.asmestablishment.com/
mailto:sales@allegro.com.sg
http://www.allegro.com.sg/
http://www.controlsystem.sk/
http://www.idxonline.com/
http://www.logitek.es/
http://www.pol.se/profibus
http://www.emikonotomasyon.com/
mailto:sales@synergycontrols.ae
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VERENIGD KONINKRIJK en Noord-Ierland 

Verwer Training & Consultancy T: +44 (0)1625 871199 
5 Barclay Road E:  andy@verwertraining.com 
Poynton, Stockport  I: www.verwertraining.com 
Cheshire SK12 1YY  
Verenigd Koninkrijk 
 
Hi-Port Software T: +44 (0)8452 90 20 30   
The Hub 2 Martin Close  F: +44 (0)2392 552880  
Lee-on-Solent E:  sales@hiport.co.uk 
Hampshire PO13 8LG I: www.hiport.co.uk 
Verenigd Koninkrijk 
 
iTech T: +44 (0)1292 311 613 
Unit 1 F: +44 (0)1292 311 578 
Dukes Road E:  sales@itech-troon.co.uk 
Troon I: www.itech-troon.co.uk 
Ayrshire KA10 6QR 
Verenigd Koninkrijk 
 
Parkelect Ltd. T: +44 2890 777743 
84 Dargan Road F: +44 2890 777794 
Belfast E:  jgillan@parkelect.co.uk 
BT3 9JU I: www.parkelect.co.uk 
Noord-Ierland  

VERENIGDE STATEN 

Grid Connect Inc.  T: +1 630 245-1445 
1630 W. Diehl Road  F: +1 630 245-1717 
Naperville, Illinois 60563 E:  sales@gridconnect.com 
VS I: www.gridconnect.com/procentec.html 

VIETNAM 

Bavitech Corporation T: +84-8-3547 0976 
42 Truong Son Street F: +84-8-3547 0977 
Ward 2, Tan Binh District E: hai.hoang@bavitech.com  
Ho Chi Minh City I: www.bavitech.com 
Vietnam 
  

Zie voor de actuele lijst van de verkoopkantoren en distributeurs www.procentec.com/company/distributors/. 
Als uw land of regio niet in de lijst staat, kunt u contact met ons opnemen. We zijn nog steeds op zoek naar 
distributeurs die complete gebieden of landen kunnen bestrijken. 

  

http://www.verwertraining.com/
http://www.hiport.co.uk/
http://www.itech-troon.co.uk/
mailto:jgillan@parkelect.co.uk
http://www.parkelect.co.uk/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.bavitech.com/
http://www.procentec.com/company/distributors/
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10  Certificaten 
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11  Aantekeningen 
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Over PROCENTEC 

PROCENTEC is een onafhankelijk Nederlands bedrijf dat producten, opleidingen en consultancy levert aan de 

industriële automatiseringsmarkt. De primaire focus ligt op de ontwikkeling en productie van 

automatiseringsproducten voor PROFIBUS, PROFINET en Industrial Ethernet. 

 

Sommige van onze producten zijn de meest erkende oplossingen op de markt van vandaag. ProfiTrace, onze 

mobiele troubleshooting en onderhoudstool, heeft zich gevestigd als een van de meest baanbrekende, maar 

essentiële tools voor ingenieurs.  Daarentegen heeft onze robuuste ProfiHub zich in de afgelopen tien jaar 

gevestigd als dé oplossing voor het waarborgen van een betrouwbare netwerkinfrastructuur. Door de 

combinatie van deze producten binnen onze ComBricks-oplossing is PROCENTEC de primaire fabrikant van 

netwerkcomponenten geworden met de geïntegreerde mogelijkheid voor bewaking en beheer op afstand. 

 

Onze opleidingsfaciliteit, de PROCENTEC Academy, heeft meer dan 4000 ingenieurs gecertificeerd om hun 

PROFIBUS- en PROFINET-netwerken te implementeren en te onderhouden volgens de hoogste normen. 

 

Het PROCENTEC Competence Centre heeft zich gevestigd als het toonaangevende adviesbureau voor 

PROFIBUS- en PROFINET-projecten over de hele wereld en adviseert over architectuur, engineering, training en 

inbedrijfstelling. Zodra een netwerk in gebruik is genomen, hebben we 24/7 experts beschikbaar om vragen te 

beantwoorden met onderhoud of om te helpen bij het oplossen van een probleem. 

 

Producten  Services Training 
• Atlas en Mercury • On-site en online support • PROFIBUS-trainingen 
• ComBricks • Netwerkaudit • PROFINET-trainingen 
• ProfiHub • Netwerkcertificering • Producttrainingen 
• ProfiTrace • Consultancy 
• VPSwitch • Testlab & Democenter 
• VPGate • Competence Center 
• PROFINET-tools 
• Kabels en connectors  

  



   

 

 

PROCENTEC BV 

Klopperman 16 

2292 JD Wateringen 

Nederland 

 

T: +31 (0)174 671 800

F: +31 (0)174 671 801 

E: support@procentec.com 

W: www.procentec.com 


