
1BO8 Pick and place systeem 

 
Een pick and place unit verplaatst werkstukken van de ene transportband naar de andere. 
De pick and place unit is in zijn ruststand als : 

- het wagentje in uiterst linkse positie is 
- de magneet boven is 
- en de magneet uitgeschakeld is. 

Het systeem wordt in werking gesteld door de start drukknop S1 in te drukken. 
Zodra er een werkstuk op transportband 1 de eindschakelaar S7 bereikt wordt de magneet 
naar beneden gestuurd door middel van contactor K2.  Als de eindschakelaar S14 bereikt 
wordt stop de neerwaartse beweging en wordt de magneet ingeschakeld. 
Na een vertraging van 2 sec wordt de motor ingeschakeld door K1 en wordt het werkstuk 
omhoog gehesen.  Als eindschakelaar S13 wordt bereikt stopt het hijsen en zal via de 
contactor K3 de motor voor de zijwaartse beweging  aangedreven worden.  Als het wagentje 
de eindschakelaar S15 heeft bereikt zal de motor die de haspel aandrijft uitgeschakeld worden 
en zal de magneet gaan zakken door K2 aan te sturen.  Bij het bereiken van eindschakelaar 
S14 zal deze neerwaartse beweging stoppen en zal het werkstuk geplaatst worden op de 
tweede transportband door de magneet uit te schakelen. 
Wanneer we een controle signaal van eindschakelaar S8 binnen krijgen zal na een vertraging 
van 2 seconden de magneet terug naar boven gestuurd worden.  Deze opwaartse beweging zal 
stoppen bij het bereiken van eindschakelaar S13 en de wagen zal naar links bewegen via K4.  
De motor van de haspel zal uitgeschakeld worden als de wagen de eindschakelaar S16 heeft 
bereikt.  Nu is het systeem terug in zijn initiële ruststand.  Wanneer er terug een werkstuk 
komt op transportband 1 zal het proces opnieuw starten. 
Het moet mogelijk zijn om ten alle tijden het proces te stoppen met stop drukknop S2.  Een 
nieuwe  start moet enkel mogelijk zijn in de initiële stand. 
Men moet ervoor zorgen dat alles veilig (fail-safe) wordt aangesloten. 
 
Teken de in- en uitgangskaart van de plc.  
Plaats de sjabloon SO3715-1B08 op het testbord. 
Schrijf je programma en maak een lijst van gebruikte in en uitgangen, merkers, timers, tellers 
…. 
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Referentie lijsten : 
 

Ingangen 
Ingangen ID PLC adres Symbolische naam toekenning 
Start drukknop S1 I 124.0 Start Actief : 1 signaal 
Stop drukknop S2 I 124.1 Stop Actief : 0 signaal 
Eindschakelaar 
wagen links 

S16 I 125.7 S3_links Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
wagen rechts 

S15 I 125.6 S4_rechts Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
magneet boven 

S13 I 125.4 S5_boven Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
magneet onder 

S14 I 125.5 S6_onder Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
werkstuk aanwezig 

S7 I 124.6 S7_werkstuk Actief : 1 signaal 

Eindschakelaar 
werkstuk afgeleverd  

S8 I 124.7 S8_werkstuk Actief : 1 signaal 

 
Uitgangen 

Uitgangen ID PLC adres Symbolische naam Toekenning 
Motor magneet  
naar boven 

K1 Q 124.0 M1_boven 1 sign : motor aan 

Motor magneet  
naar beneden 

K2 Q 124.1 M1_onder 1 sign : motor aan 

Motor slede 
naar rechts 

K3 Q 124.2 M2_rechts 1 sign : motor aan 

Motor slede  
naar links 

K4 Q 124.3 M2_links 1 sign : motor aan 

Magneet aan K5 Q 124.4 Magneet 1 sign : magneet aan 
     
     
     
 

Merkers, Timers en Tellers 
Naam PLC Symbolische naam Toekenning 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 



PLC bedradingsschema : 
 

 
 


