
  

Taustatietoa 
 

 

 

Moduulaarinen ratkaisu turvallisia pakkauslaitteistoja ja koneita 

varten. 

 

Pakkaus 4.0 

 

Ostfildern, huhtikuu 2017 – Industrie 4.0 on saapunut 

pakkausteollisuuteen: Älykkään verkottumisen, 

räätälöinnin ja Smart Factoryn lisäksi tärkeitä teemoja ovat 

tuoteturvallisuus, kestävyys ja kansainvälistyminen. 

Pakkausalalla tarvitaan tehokkaita automaatio- ja 

turvallisuuskonsepteja. Pilz tarjoaa toimialalle sovitetun 

tuote-, ratkaisu- ja palveluvalikoiman anturi-, ohjaus- ja 

käyttötekniikan sekä visualisoinnin aloilta. Laitteistojen 

valmistajat ja käyttäjät saavat skaalattavat ja joustavat 

konseptit yhdeltä toimittajalta. 

Pakkausteollisuudessa on jo pitkään puhuttu joustavista ja 

modulaarisista ratkaisuista. Nopeammat jaksonajat, korkein 

luotettavuus ja lyhyimmät seisonta-ajat ovat entiseen tapaan 

etusijalla. Markkinointitrendeistä riippuvaisen toimialan on 

reagoitava muuttuneisiin asiakastoiveisiin nopeasti ja 

innovatiivisilla ratkaisuilla. Tuotevalmistajat vaativat 

ympäristöystävällisiä tai uudelleenkäytettäviä pakkauksia, 

elintarvikealalla asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia 

tuotelaadulle ja -turvallisuudelle. Lisäksi kansainvälistyminen 

asettaa erityisiä haasteita, sillä on huomioitava lukuisia 

maakohtaisia määräyksiä ja standardeja. 

Industrie 4.0 tarjoaa uusia pakkausratkaisuja 

Myös pakkausteollisuudessa halutaan, että tuotanto nopeutuu, 
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sulautuu IT-maailman ja mahdollistaa yksilöllisten 

asiakastoiveiden toteutuksen. Tämä kehitys edellyttää älykkäitä 

tehtaita digitaalisesti verkotetuilla järjestelmillä, joissa ihmiset, 

IT-järjestelmät, automaatiokomponentit ja koneet 

kommunikoivat keskenään. Älykkäät tuotteet tuntevat 

valmistusvaiheensa ja kulkevat itsenäisesti tehtaan läpi 

Älykkäät moduulit pyytävät silloin huoltoa, kun niitä ei 

hetkellisesti tarvita tuotannossa. Yksilölliset pakkausratkaisut 

voidaan luoda edullisesti, verkotetut pakkauslaitteistot 

tosiaikatiedonsiirrolla reagoivat nopeasti asiakastoiveisiin. 

Turvallisuus ja pakkaus käsi kädessä 

Korkeasti automatisoidussa pakkausteollisuudessa ihmisten ja 

koneiden turvallisuus on tänäkin päivänä tärkeässä roolissa. 

Pienten erilliskoneiden, jotka pakkaavat osat kalvoon ja joihin 

käyttäjä syöttää materiaalia ja täysin automatisoitujen 

laitteistojen, jotka pakkaavat elintarvikkeita sekuntitahdissa 

lähetysvalmiiksi, välillä on suuri alue. Monet koneet tarvitsevat 

edelleen ihmisen apua erityisesti osien syöttöä ja poistoa 

varten. Turvallisia MRK-järjestelmiä (ihmisen ja robotin 

yhteistoiminta) käytetään nykyään mm. pakkauslinjan lopussa 

matkalla varastoon tai lähettämöön sekä poimintasovelluksissa. 

Ihmiset ja robotit täydentävät toisiaan ja työskentelevät yhdessä 

ilman erottavia suojavarusteita. 

Pakkauskoneet edellyttävät skaalattavia ratkaisuja 

Pakkauskoneille ovat tunnusomaisia monet salvat, suojukset, 

luukut ja käytöt. Niiden takana piilee melkoinen riskipotentiaali. 

Kattavalla anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan kattavalla tuote-, 

ratkaisu- ja palveluvalikoimallaan Pilz on vuosien ajan ollut 

pakkausteollisuuden luotettava automaatio- ja 

turvallisuuskumppani. Oli kyseessä innovaatio, 
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materiaalinsyötön muutos tai täydellinen laitteistopäivitys: Pilz 

tarjoaa tuotteita ja skaalattavia ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin ja 

niitä täydentää laaja palveluvalikoima. Niihin sisältyvät mm. 

riskiarviointi, turvallisuuskonseptin laatiminen ja 

pakkauskoneiden CE-merkintä. 

Maailmanlaajuisesti yhdenmukainen filosofia 

maailmanlaajuisen standardin mukaan 

Pilz toimii globaalisti. ”Filosofiamme on kaikkialla sama, niin 

Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- kuin Etelä-Amerikassakin. 

Asiakkaat ymmärtävät laitteistojemme systemaattisen ja 

modulaarisen rakenteen, me ymmärrämme asiakkaidemme 

vaatimukset. Tunnemme maakohtaiset standardit ja 

vaatimukset ja mukaudumme nopeasti taloudellisiin ja teknisiin 

muutoksiin“, Martin Bellingkrodt sanoo. Pilzin turvallisuudella ja 

kansainvälisellä vaatimustenmukaisuusarvioinnilla 

asiakkaamme saavuttavat edun kansainvälisessä kilpailussa, 

erityisesti koneiden viennissä. 

Kattava pakkaustuotevalikoima 

Tehokkaat pakkausratkaisut edellyttävät korkeaa 

automaatioastetta. Konedirektiivi asettaa perusvaatimukset 

pakkauskoneiden toiminnalliselle turvallisuudelle. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että turvallisuuden ja automaation on oltava 

sopusoinnussa. Erityisesti jos konetta on varustettava tai 

huollettava. Tuotetasolla Pilz tarjoaa laajan valikoiman 

kansainväliset standardit täyttäviä turva-antureita ensiö-, toisio- 

ja loppupakkausprosesseihin Niihin kuuluu mm. 

turvarajakytkimiä aseman valvontaan, erottavia suojavarusteita, 

optisia antureita kuten valoristikoita sekä innovatiivinen 3D-

kamerajärjestelmä SafetyEye, joka tekee tuotantoa haittaavista 

aidoista tarpeettomia. 
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Varmista vaara-alueet yksilöllisesti 

Erottavien suojavarusteiden varmistukseen voidaan asiakkaan 

suorituskyky- ja kestävyysvaatimuksista riippuen käyttää  

PSENslock-turvaporttijärjestelmää, PSENmlock turvalukitusta ja 

-pitoa sekä PSENsgatea. Ne valvovat luotettavasti niin aitojen 

portteja kuin suojuksia ja luukkuja. Pistokkeilla varustettujen 

kaapelien ansiosta ne on nopea ja helppo asentaa ja täyttävät 

kaikki EN ISO 14119 vaatimukset. Pakkauskoneen vaara-alue 

suojataan PSENopt-valoristikoilla. Näillä valoristikoilla voidaan 

toteuttaa passivointi, sammutus tai kaskadointi. PSENopt 

voidaan helposti mukauttaa käyttöympäristöönsä ja se 

mahdollistaa pakkausprosessien tehokkaan toteutuksen. 

PSENopt Configurator -ohjelmiston ansiosta käyttöönotto ja 

käyttö on nopeaa ja yksinkertaista. Pilz tarjoaa myös Hygienic 

Design -erikoisantureita ja PDP67-moduuleja elintarvikealalle 

sekä erikoisantureita räjähdysvaarallisiin tiloihin. 

Servokäyttötekniikka pakkauskoneisiin 

Käytetyt tai mukana pyörivät akselit aiheuttavat tuotanto- ja 

varustelukäytössä turvallisuusongelmia. ”Pakkausteollisuuden 

vaadituilla reaktioajoilla kyse on millisekuntien sijaan 

mikrosekunneista. Tämä edellyttää käytännössä toteutettavia 

ratkaisuja ketjutettuja akseleita varten“, Andreas Hahn, Pilzin 

käyttöratkaisujen tuotepäällikkö sanoo. Pilzin 

servokäyttötekniikka on turvallinen ja energiatehokas 

automaatioratkaisu. Pilzin servomoottorit ja servovahvistin 

PMCtendo voidaan helposti integroida olemassa olevaan 

järjestelmään avoimen ja modulaarisen konseptin ansiosta. 

PMCtendo DD5 servovahvistimen ja Profinet-yhteyden avulla 
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voidaan ohjata kaikkia moottoreita nopeasti, tarkasti ja helposti. 

Näin Pilz luo edellytykset Industrie 4.0:lle.” 

Turvallisempi helpon käytön ansiosta  

PITmode-käyttötapavalitsin edustaa pakkausalalla älykästä 

turvallisuutta. Se ohjaa kulkuoikeuksia ja käyttötavan, ts. 

Safetyn ja Securityn valintaa yhdessä laitteessa. 

Transponderiavain määrittää kuka saa ajaa pakkauskoneen 

akseleita turvallisessa säätökäytössä. Jokainen avain on 

yksilöllisesti koodattu, mikä estää manipuloinnin. 

Käyttötapavalitsin sopii parhaiten pakkauskoneisiin, joissa 

käytetään erilaisia ohjaus- ja käyttötapoja. 

PITestop puolestaan sopii modulaarisiin pakkauskoneisiin, 

joissa on erilaisia käyttökonsepteja. Innovatiivinen 

hätäpysäytyspainike voidaan ISO 13850 mukaisesti aktivoida ja 

deaktivoida tarpeen mukaan ja se näyttää merkkivaloillaan 

järjestelmän osien aktiivisuuden. PITestop active on sähköisesti 

aktivoitava ja voidaan siten integroida turvallisuuspiiriin. 

Hätäpysäytystä ei siten tarvitse enää deaktivoida käsin. Ei-

aktiiviset koneenosat voidaan siten kytkeä pois kustannuksia ja 

energiaa säästävästi – ilman deaktivoitujen 

hätäpysäytyspainikkeiden peittämistä. PNOZmulti-

ohjausjärjestelmien tai PSS4000-automaatiojärjestelmän 

kanssa voidaan näin toteuttaa joustavia turvallisuuskonsepteja. 

Tämä nopeuttaa käyttötavan vaihtoa ketjutetuissa koneissa. 

Pakkaa kompaktisti  

Erilliskoneissa ja ketjutetuissa pakkauslaitteistoissa käytetään 

Pilzin modulaarisia ja konfiguroitavia ohjaus- ja 

automaatiojärjestelmiä. Myös kustannussyistä: konfiguroitava 

PNOZmulti 2 -turvallisuusjärjestelmä kannattaa jo kolmella 
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turvallisuustoiminnolla. Se onkin edeltäjänsä, PNOZmultin, 

kanssa käytössä lukemattomissa pakkauskoneissa.  

PNOZmulti 2 -järjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan, 

joten se kasvaa modulaarisesti vaatimusten ja koneen koon 

mukana. Turvatoimintojen, kuten hätäpysäytyksen, 

turvaporttien ja valoristikoiden valvonnan lisäksi 

ohjausjärjestelmä voi huolehtia myös pakkauskoneen 

ohjaustoiminnoista. Konfigurointi tehdään helposti ja 

intuitiivisesti PNOZmulti Configuratorissa. 

Pakkaa turvallisesti yhdellä järjestelmällä 

Suurissa ketjutetuissa koneissa asetetaan suuria vaatimuksia 

joustavuudelle ja laajennettavuudelle. PSS 4000 -

automaatiojärjestelmä tarjoaa vaaditun modulaarisuuden ja 

toimintovalikoiman. Se voidaan sovittaa yksilöllisesti kaikkiin 

tarpeisiin: sitä varten järjestelmässä on eri tehokkuusluokkien 

ohjauksia sekä turva- että automaatiotehtäviä varten, lukuisia 

I/O-moduuleja sekä visualisointi ja suunnitteluohjelmisto. 

Käytännössä sovellus jaetaan useammille älykkäille ohjauksille 

ja toiminnot hajautetaan oheislaitteisiin. Laitteisto säilyy 

kuitenkin yhtenä projektina ja sitä hallitaan sellaisena, 

monimutkaisuus ei näy käyttäjälle. PSS 4000 -

automaatiojärjestelmässä useita ohjauksia voidaan verkottaa ja 

tahdistaa Multi-Master-periaatteen mukaan. 

Ohjelmointi ja konfigurointi tehdään keskeisesti PAS4000-

ohjelmistolla. Verkkopohjaisella PASvisu-

visualisointiohjelmistolla valmistajat ja käyttäjät näkevät 

projektin yhdellä silmäyksellä. Projektinhallinta on helppoa ja 

selkeää, yksilölliset asiakastoiveet voidaan integroida nopeasti 

ja joustavasti. PSS 4000 -automaatiojärjestelmä yhdistää siten 
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turvallisuuden ja automaation vaatimukset ja muodostaa siten 

perustan tehokkaalle Industrie 4.0 ratkaisulle. 

Palvelut täydentävät valikoiman 

Pilz on tunnustettu ja luotettava koneturvallisuuteen liittyvien 

palvelujen toimittaja kansallisille tai kansainvälisille 

teollisuusyrityksille. Yli 30 vuoden kokemukseen nojautuen Pilz 

tarjoaa vastauksia sekä yleisiin että toimialakohtaisiin 

turvallisuuskysymyksiin. Palvelutarjontaan sisältyvät mm. 

riskiarviointi, neuvonta suunnitteluprosessissa, CE-merkintä 

konedirektiivin 2006/42/EY mukaan. 

(9 921) 

Pilz-konserni 

Pilz-konserni on automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja 
palvelujen globaali toimittaja. Perheyrityksen pääkonttori sijaitsee 
Ostfildernissa. Pilz varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön 
turvallisuuden kaikkialla maailmassa 2400 työntekijän ja 42 tytäryhtiön 
voimin. Teknologiajohtaja tarjoaa anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan 
sisältäviä täydellisiä automaatioratkaisuja – mukaan luettuna 
järjestelmiä teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja visualisointiin. 
Salkun täydentää kansainvälinen palvelutarjonta, johon sisältyy 
neuvonta, suunnittelu ja koulutus. Pilz-ratkaisuja käytetään kone- ja 
laitosrakentamisen lisäksi monilla aloilla, kuten tuulivoimaloissa, 
rautateillä ja robotiikassa. 

www.pilz.com 
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Puh.: +49 711 3409-158 
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Jenny Skarman 
Ammattilehdistö 
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