
Baggrundsinformation 
 

 

Produkter og serviceydelser til vigtig teknologi 

 

Vindenergi: Sikkerhed til automatisering  

 

I diskussionerne om fremtidens energiproduktion spiller 

vindkraft en vigtig rolle. Teknologien bag betragtes 

grundlæggende som færdigudviklet. En forudsætning for den 

videre udbygning af vindkraftudnyttelsen er anlæggenes 

sikkerhed. Den beskytter for det første menneskene mod farlige 

situationer og for det andet beskytter det den investering, som 

anlægget udgør.  

 

Sikkerhed til vindkraftanlæg har i de senere år fået større og større 

betydning og kompleksitet. Dette skyldes ikke kun ændringer i 

standardgrundlaget, især indførelsen af det nye maskindirektiv og den 

nye udgave af retningslinjen for certificering af vindkraftanlæg fra 

Germanischer Lloyd (GL), men også den stigende offentlige interesse i 

anlæggene, som kan ses på lang afstand.  

 

Et eksempel på den stigende kompleksitet er den analytiske 

risikovurdering og den obligatoriske fastlæggelse af Performance Level 

(PL) for sikkerhedsfunktioner. Performance Level er resultatet af den 

vurdering, som udledes af den mulige personskades alvorlighedsgrad, 

hyppigheden og varigheden af udsættelsen for fare og muligheden for 

undgåelse af faren. Det Performance Level, som findes i en 

risikovurdering, er vanskeligt at opnå blot med standard-

automatiseringskomponenter. Arbejdsomfanget kan reduceres med 

typeafprøvede komponenter og Software Safety Calculator PAScal fra 

Pilz. 
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Pilz fra Ostfildern, komplet udbyder af løsninger til sikker automatisering, 

har i mange år hjulpet førende producenter og brugere af 

vindkraftanlæg. Med til porteføljen hører overvågningsrelæerne 

PMDsigma til overvågning af enkeltfunktioner som f.eks. pitch-systemets 

aktive effekt eller nødstrømsforsyning og sikkerhedsrelæerne 

PNOZsigma til overvågning af nødstop og hastighedsovervågning. 

Ved hændelsesorienterede reaktioner på forskellige indgangssignaler 

anvendes de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti, fordi 

modulopbygningen muliggør en fleksibel løsning, der er tilpasset til det 

pågældende vindkraftanlæg. PNOZmulti har derudover et stort antal 

udvidelsesmoduler, f.eks. til sikker hastighedsovervågning, og klarer 

således alle sikkerhedsfunktioner som f.eks. overvågning af azimut-

systemet, kabelsnoning, nødstopknappen og vindkraftanlæggets 

rotorhastighed i et og samme system. Endvidere kan 

styringssystemerne ganske enkelt integreres i vindkraftanlæggets 

styringssystem ved hjælp af kommunikationsmoduler. Ved mere 

krævende opgaver anvendes automatiseringssystemet PSS 4000. Det 

består af hardware- og softwarekomponenter, netværksmoduler og 

realtids-Ethernettet. Med dette system kan selv komplekse, decentrale 

styringsarkitekturer til vindkraftanlæg gengives. 

 

Den sikre hastighedsvagt PNOZ s30 kan som standalone-løsning klare 

alle hastighedsrelevante overvågningsfunktioner indtil PL e. Ud over 

sikkerhedsfunktionerne kan løsningerne fra Pilz anvendes til at overvåge 

driftsværdier som vibration, elektriske værdier, temperatur og tryk for at 

beskytte anlægget.  

 

Skræddersyede serviceydelser 

Pr. definition er der ved et vindkraftanlæg tale om en maskine, der er 

omfattet af EU-maskindirektivets gyldighedsområde, og som der i 

henhold til bilag IIA skal udstedes en overensstemmelseserklæring for. 

Men mens klassiske produktionsmaskiners lukkede miljø i de fleste 

tilfælde kan kontrolleres, er vindkraftanlæg udsat for naturkræfter og 

skiftende miljøforhold. Ud over disse givne forhold findes der 



Side 3 af 3 

branchestandarder, som ud fra markedsmæssige overvejelser de facto 

kan anses for at være obligatoriske. Hertil hører f.eks. retningslinjerne 

fra Germanischer Lloyd til certificering af vindkraftanlæg. På 

internationalt niveau kommer der for mange landes vedkommende flere 

standarder til, som skal overholdes. 

 

Pilz tilbyder på baggrund af sine erfaringer inden for maskinsikkerhed en 

særlig portefølje med serviceydelser til vindenergi – lige fra 

risikovurdering over validering af sikkerhedsløsninger til hjælp ved 

udvikling af et sikkerhedskoncept for vindkraftanlæg og hjælp til CE-

mærkning. Pilz har lavet passende serviceydelsespakker til de 

forskellige behov og kan med baggrund i sin internationale orientering 

tilbyde disse pakker over hele verden . Målet er både at minimere 

eksisterende risici samt implementere de krævede 

sikkerhedsbestemmelser således, at fejl- og interferenskilder kan 

identificeres tidligt, bekostelige stilstandsperioder kan minimeres, og 

anlæggets levetid kan forlænges. 

 

(Tegn 4.403) 

 

Pilz-gruppen 

Pilz-gruppen er global udbyder af produkter, systemer og serviceydelser til 
automatiseringsteknik. Familievirksomheden med hovedafdeling i Ostfildern beskæftiger 
ca. 2.400 medarbejdere. Med 42 datterselskaber og filialer skaber Pilz 
verdensomspændende sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø. Den teknologisk 
førende virksomhed tilbyder komplette automatiseringsløsninger, der omfatter 
sensorteknologi, styringsteknik og drevteknik – inklusive systemer til industriel 
kommunikation, diagnose og visualisering. Et internationalt program af serviceydelser 
med rådgivning, udvikling og kurser afrunder porteføljen. Løsningerne fra Pilz anvendes 
ikke kun inden for maskin- og anlægsproduktion, men også i mange andre brancher som 
f.eks. vindenergi, jernbaneteknik og robotteknologi. 
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