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Modulære løsninger giver sikre og komplette 

emballeringsanlæg og -maskiner over hele verden 

 

Emballeret 4.0 

 

Ostfildern, april 2017 – Industrie 4.0 er nået til 

emballeringsindustrien: Ud over emner som intelligente 

netværk, customizing og Smart Factory er 

produktsikkerhed, bæredygtighed og internationalisering 

de aktuelle temaer, der driver udviklingen frem. Der, hvor 

meget bogstaveligt talt er i bevægelse, er der brug for 

effektive automatiserings- og sikkerhedskoncepter. 

Automatiseringsvirksomheden Pilz tilbyder en 

branchetilpasset portefølje med produkter, løsninger og 

serviceydelser inden for sensorteknologi, styrings- og 

drevteknik samt visualisering. Producenter og brugere af 

anlæg får skalerbare og fleksible koncepter fra en og 

samme leverandør. 

Fleksible og modulopbyggede løsninger har i lang tid været et 

vigtigt emne i emballeringsindustrien. Hurtige intervaltider, 

maksimal pålidelighed og minimale stilstandsperioder har som 

altid førsteprioritet i specifikationerne. Branchen, som 

undertiden drives frem af marketingtrends, skal reagere hurtigt 

på ændrede kundeønsker med innovative løsninger. 

Producenterne kræver mere miljøvenlige og genvindelige 

emballager. I fødevarebranchen gælder der i stigende grad 

strengere forskrifter, hvad angår produktkvalitet og -sikkerhed. 

Derudover stiller internationaliseringen særlige krav og skal 

samtidig tage hensyn til mange landespecifikke forskrifter og 

standarder. 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

D-73760 Ostfildern 

Deutschland/Germany 

www.pilz.com 
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Industrie 4.0 skaber nye emballeringsscenarier 

Også i emballeringsindustrien skal produktionstempoet øges, 

produktionen skal smelte sammen med IT-verdenen og 

samtidig opfylde individuelle kundeønsker. Denne udvikling 

kræver intelligente fabrikker med digitalt netværksforbundne 

systemer, hvor mennesker, IT-systemer, 

automatiseringskomponenter og maskiner kommunikerer med 

hinanden. Smarte produkter kender selv deres 

produktionsproces og lodser sig autonomt gennem anlægget. 

Intelligente anlægsmoduler logger derefter selv af til service på 

et tidspunkt, hvor der ikke er behov for dem i det sædvanlige 

produktionsforløb. Individualiserede emballageløsninger kan i 

fremtiden fremstilles prisgunstigt, og emballeringsanlæg i 

netværk med realtidskommunikation reagerer hurtigt på 

kundeønsker. 

Sikkerhed og emballering hånd i hånd 

I emballeringsindustrien, der i stor grad er automatiseret, spiller 

sikkerhed for mennesker og maskiner også en vigtig rolle i 

fremtiden. Der ligger et bredt spektrum mellem den lille stand-

alone-maskine, som emballerer komponenter i folie og betjenes 

af en operatør, til det komplet automatiserede anlæg, der i 

sekundintervaller emballerer fødevarer klar til forsendelse i tre 

cyklusser. Især hvad angår tilførsel og borttagning af 

komponenter er mange maskiner som før afhængige af 

menneskelig hjælp. Sikre systemer med samarbejde mellem 

mennesker og robotter får fremover større betydning ved enden 

af emballeringslinjer i forbindelse med opbevaring og 

kommissionering samt pick-and-place-applikationer. Mennesker 

og robotter supplerer her hinanden ideelt og samarbejder 

risikofrit uden afskærmninger. 

Emballeringsanlæg kræver skalerbare løsninger 

En karakteristisk egenskab ved emballeringsbranchen er de 

mange tilholdere, afskærmninger, spjæld og drev. Bag dette 

skjuler der sig et risikopotentiale over gennemsnittet. Pilz har i 
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mange år været en pålidelig automatiserings- og 

sikkerhedspartner for emballeringsbranchen med sit omfattende 

produkt-, løsnings- og serviceydelsesprogram bestående af 

sensorteknologi, styringsteknik, drevteknik og visualisering. 

Uanset om der er tale om nyudvikling, ombygning af 

materialetilførsel eller en komplet relancering af et anlæg: Pilz 

tilbyder produkter og skalerbare løsninger til alle 

anvendelsesområder, suppleret med et bredt program af 

rådgivning og serviceydelser. Hertil hører ikke blot 

risikovurdering samt udarbejdelse af sikkerhedskoncepter, men 

også CE-mærkning af emballeringsmaskiner. 

Ensartet filosofi og kvalitet over hele verden giver global 

standard 

Pilz er aktiv over hele verden. „Vores filosofi er den samme 

overalt, både i Europa, Asien samt Nord- og Sydamerika. 

Kunderne forstår vores anlægs systematiske og modulære 

opbygning, og vi forstår vores kunders behov. Vi kender de 

landespecifikke standarder og krav og tilpasser os hurtigt 

økonomiske og tekniske ændringer“, supplerer Martin 

Bellingkrodt. Med sikkerhed og en international 

overensstemmelsesvurdering fra Pilz opnår kunderne fordele i 

den globale konkurrence, især ved eksport af maskiner. 

Omfattende emballeringsportefølje 

Effektive emballeringsløsninger går hånd i hånd med en høj 

automatiseringsgrad. Maskindirektivet stiller grundlæggende 

krav til emballeringsmaskiners funktionelle sikkerhed. I praksis 

drejer det sig om at få sikkerhed og automatisering til at gå op i 

en højere enhed. Dette gælder især, når maskiner skal 

klargøres og vedligeholdes. På produktniveau tilbyder Pilz en 

bred portefølje med sikker sensorteknologi til den primære, 

sekundære og afsluttende emballeringsproces, der er i 

overensstemmelse med de internationale standarder. Nærmere 

beskrevet er der tale om sikkerhedsafbrydere til overvågning af 

positioner og afskærmninger, optiske sensorer som f.eks. 
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lysbomme og det innovative 3D-kamerasystem SafetyEye, der i 

mange tilfælde gør produktivitetshæmmende indhegninger 

overflødige. 

Skræddersyet sikring af risikoområder 

Kunderne kan, afhængigt af kravene til ydelse og robusthed, 

vælge mellem beskyttelsesdørssystemerne PSENslock, 

PSENmlock – til sikker låsning og sikre tilholdere – og 

PSENsgate, når de ønsker at sikre afskærmninger. Disse 

systemer overvåger pålideligt døre i beskyttelsesbarrierer samt 

afskærmninger og spjæld. De installeres hurtigt og enkelt med 

indstikbare kabler og opfylder alle krav i EN ISO 14119. De 

multifunktionelle lysbomme PSENopt sørger for sikker adgang 

til farlige områder i emballeringsanlæg. Med én og samme 

lysbom kan man både implementere muting, blanking og 

kaskadeopkobling. PSENopt kan tilpasses optimalt til 

applikationsomgivelserne, og emballeringsprocesserne kan 

udformes effektivt. Med den tilhørende software PSENopt 

Configurator klares idrifttagning og betjening hurtigt og enkelt. 

Pilz tilbyder også særlige sensorer og PDP67-moduler i 

Hygienic Design til brug i fødevarebranchen og særlig 

sensorteknologi til eksplosionsfarlige områder. 

Servodrevteknik til emballering 

Drevne og medkørende akser giver nye sikkerhedsrelevante 

problemstillinger i forbindelse med emballeringsmaskiner både i 

produktions- og klargøringsdrift. „Med de krævede 

reaktionstider i emballeringsbranchen bliver millisekunder i 

øjeblikket til mikrosekunder. Det kræver praktisk anvendelige 

løsninger til forbundne akser“, siger Andreas Hahn, 

produktmanager for drevløsninger hos Pilz. Servodrevteknik fra 

Pilz står for sikre og energieffektive automatiseringsløsninger. 

Servomotorer fra Pilz samt de universelle servoforstærkere 

PMCtendo kan i forbindelse med åbne, modulopbyggede 

drevkoncepter uden problemer integreres i eksisterende 

anlægsmiljøer. Med servoforstærkerne PMCtendo DD5 fra Pilz 
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kan motorer aktiveres hurtigere, mere præcist og enklere via 

Profinet-opkobling. På denne måde skaber Pilz 

forudsætningerne for Industrie 4.0“. 

Større sikkerhed med komfortabel betjening  

Driftstypevælgeren PITmode står for intelligent sikkerhed i 

emballeringsbranchen. Den regulerer adgangsautorisationen og 

valget af driftstype, det vil sige Safety og Security i et og 

samme modul. En transponder-nøgle fastlægger, hvem der 

f.eks. må bevæge en emballeringsmaskines akser i sikker 

klargøringsdrift. Eftersom alle nøgler er kodet individuelt, er 

manipulationer næsten udelukket. Driftstypevælgeren er især 

egnet til emballeringsanlæg, hvor der anvendes forskellige 

styringsforløb og driftstyper. 

PITestop active anvendes til modulopbyggede 

emballeringsanlæg med forskellige driftskoncepter: Den 

innovative nødstopknap kan i overensstemmelse med ISO 

13850 efter behov omskifte sikkert aktivt eller inaktivt og 

meddeler deltagelsen i systemet via sin belysning. PITestop 

active er elektrisk aktiverbar og samtidig integreret i 

sikkerhedskredsen. Nødstoppet skal derudover ikke længere 

manuelt omskiftes til inaktivt. Inaktive maskindele kan slukkes, 

så der spares omkostninger og energi, uden at inaktive 

nødstopknapper skal tildækkes. På denne måde kan der enkelt 

implementeres fleksible sikkerhedskoncepter i samspil med 

styringssystemerne PNOZmulti og automatiseringssystemet 

PSS 4000. Driftstypen kan skiftes hurtigere i forbindelse med 

maskiner i netværk. 

Kompakt emballering  

Uanset om der er tale om en stand-alone-maskine eller et 

emballeringsanlæg i netværk: De modulopbyggede, 

konfigurerbare styrings- og automatiseringssystemer fra Pilz 

anvendes i tilfælde af flere sikkerhedsrelaterede signaler. Også 

af hensyn til omkostningerne: Allerede fra tre 

sikkerhedsfunktioner kan det f.eks. betale sig at anvende det 
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konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti 2, der sammen 

med forgængermodellen PNOZmulti bruges i mange 

emballeringsmaskiner.  

PNOZmulti 2 kan udvides vilkårligt, således at det vokser 

modulært sammen med maskinens krav og størrelse. Ud over 

overvågning af sikkerhedsfunktioner som nødstop, 

beskyttelsesdøre og lysbomme kan det med sine logiske 

funktioner også overtage styringsfunktioner på en 

emballeringsmaskine. Konfigurationen udføres helt enkelt og 

intuitivt med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. 

Sikker emballering med kun ét system 

I forbindelse med store emballeringsanlæg i netværk, der stiller 

høje krav til fleksibilitet og muligheder for udvidelse, giver 

automatiseringssystemet PSS 4000 maksimal modularitet og 

funktionsalsidighed til sikkerhed og automatisering. Systemet 

kan tilpasses individuelt til de pågældende krav. Til dette formål 

fås der styringer i forskellige ydelsesklasser til både sikkerheds- 

og automatiseringsopgaver, mange I/O-moduler samt 

visualiserings- og engineering-software. I praksis 

Nærmere beskrevet fordeles applikationen på flere intelligente 

styringshovedmoduler, og mange funktioner flyttes til periferien. 

I kernen er anlægget imidlertid stadig ét enkelt projekt og 

administreres også som sådan. Kompleksiteten forbliver „skjult“ 

for brugeren. Med PSS 4000 kan flere ligestillede styringer 

også sammenknyttes og synkroniseres ud fra Multi-Master-

princippet. 

Programmeringen og konfigurationen udføres centralt for alle 

deltagere i netværket via softwareplatformen PAS4000. Med 

den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu har både 

anlægsproducenter og brugere altid fuldt overblik over 

projektet. Projekthåndteringen er enkel og overskuelig, og 

individuelle kundeønsker kan altid integreres hurtigt og 

fleksibelt. Automatiseringssystemet PSS 4000 samler dermed 
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kravene til sikkerhed og automatisering i ét system og skaber 

grundlaget for effektive Industrie 4.0-løsninger. 

Serviceydelser afrunder pakken 

Pilz er i dag en anerkendt og pålidelig udbyder af 

serviceydelser inden for maskinsikkerhed, både til nationale og 

internationale virksomheder. Med baggrund i mere end 30 års 

brancheerfaring tilbyder Pilz praktisk anvendelige svar på alle 

generelle og branchespecifikke spørgsmål om sikkerhed. 

Serviceydelsesprogrammet, der er rettet mod kundernes behov, 

beregner og vurderer risici, ledsager den komplette 

udviklingsproces, overtager CE-mærkningen i 

overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF og skaber 

dermed international retssikkerhed. 

(Tegn: 11.215) 

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. 

www.pilz.com 
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