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Modulaire oplossing voor wereldwijd veilige en complete 

verpakkingsinstallaties en -machines 

 

Verpakt 4.0 

 

Ostfildern, april 2017 – Industrie 4.0 is aangekomen in de 

verpakkingsindustrie: naast onderwerpen zoals intelligente 

netwerken, Customizing en Smart Factory zijn 

productveiligheid, duurzaamheid en internationalisering 

actuele drijvende krachten. Waar zoveel dingen letterlijk in 

beweging zijn, zijn doeltreffende automatiserings- en 

veiligheidsconcepten vereist. Het automatiseringsbedrijf 

Pilz biedt een speciaal op de branche afgestemd aanbod 

van producten, oplossingen en diensten op het gebied van 

sensoren, besturings- en aandrijftechniek, en visualisering. 

Fabrikanten en exploitanten van installaties beschikken 

hiermee over schaalbare en flexibele concepten van één 

leverancier. 

Flexibele en modulair opgebouwde oplossingen zijn al lange tijd 

een belangrijk onderwerp binnen de verpakkingsindustrie. 

Snelle cyclustijden, een maximale betrouwbaarheid en 

minimale stilstandtijden zijn nog altijd het belangrijkst binnen 

deze context. Deze soms door marketingtrends gedreven 

branche moet snel en met innovatieve oplossingen reageren op 

veranderende wensen van klanten. Fabrikanten willen 

milieuvriendelijkere of recyclebare verpakkingen, en in de 

levensmiddelenbranche gelden met het oog op productkwaliteit 

en -veiligheid steeds strengere voorschriften. Bovendien brengt 

de internationalisering bijzondere eisen met zich mee, doordat 
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talrijke landspecifieke voorschriften en normen in acht moeten 

worden genomen. 

Industrie 4.0 creëert nieuwe verpakkingsscenario's 

Ook binnen de verpakkingsindustrie moet de productie worden 

versneld, versmelten met de IT-wereld en voldoen aan de 

individuele wensen van klanten. Deze ontwikkeling vraagt om 

intelligente fabrieken met digitaal genetwerkte systemen 

waarbinnen mensen, IT-systemen, 

automatiseringscomponenten en machines met elkaar 

communiceren. Slimme producten kennen de eigen 

productiestappen en loodsen zichzelf autonoom door de 

installatie. Intelligente installatiemodulen melden zich af bij de 

dienst wanneer ze op enig moment niet nodig zijn in het 

reguliere productieproces. Individuele verpakkingsoplossingen 

kunnen in de toekomst voordelig worden geproduceerd, mede 

doordat genetwerkte verpakkingsinstallaties door middel van 

realtime communicatie snel op wensen van klanten kunnen 

inspelen. 

Veiligheid en verpakken gaan hand in hand 

Binnen de in hoge mate geautomatiseerde verpakkingsindustrie 

speelt het thema veiligheid voor mens en machine ook in de 

toekomst een belangrijke rol. Tussen een kleine standalone 

machine die onderdelen verpakt in folie en die door één 

operator wordt bediend, en een compleet geautomatiseerde 

installatie die levensmiddelen binnen enkele seconden in drie 

cycli verzendklaar verpakt, bevindt zich een breed spectrum 

aan oplossingen. Met name bij het aan- en afvoeren van 

onderdelen zijn veel machines net als voorheen aangewezen 

op menselijke assistentie. Veilige MRS-systemen (mens-robot-

samenwerking) zullen in de toekomst steeds belangrijker 

worden aan het einde van verpakkingslijnen bij de opslag en 

het orderpicken, en ook bij pick-and-place-toepassingen. Mens 
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en robot vullen elkaar daarbij perfect aan en werken zonder 

afschermende veiligheidsvoorziening veilig met elkaar samen. 

Verpakkingsinstallaties vereisen schaalbare oplossingen 

Kenmerkend voor de verpakkingsbranche is het grote aantal 

vergrendelingen, kappen, kleppen en aandrijvingen. Daarachter 

gaat echter een bovengemiddeld risico schuil. Met een 

compleet aanbod aan producten, oplossingen en 

dienstverlening op het gebied van sensoren, 

besturingstechniek, aandrijftechniek en visualisering is Pilz al 

vele jaren een betrouwbare automatiserings- en 

veiligheidspartner voor de verpakkingsbranche. Of het nu gaat 

om nieuwe ontwikkelingen, een aanpassing van de 

materiaaltoevoer of de complete vernieuwing van een 

installatie: Pilz levert producten en schaalbare oplossingen voor 

elke situatie, aangevuld door een uitgebreid advies- en 

dienstverleningsaanbod. Daartoe behoren onder andere 

risicobeoordelingen en de ontwikkeling van 

veiligheidsconcepten, maar ook de CE-certificering van 

verpakkingsmachines. 

Wereldwijd uniforme filosofie en kwaliteit voor een 

wereldwijde standaard 

Pilz is wereldwijd actief. "Onze filosofie is overal hetzelfde, 

zowel in Europa als in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Klanten 

begrijpen de systematische en modulaire opbouw van onze 

installaties, en wij begrijpen de behoeften van onze klanten. We 

kennen de landspecifieke normen en eisen en implementeren 

in een handomdraai economische en technische 

aanpassingen," vertelt Martin Bellingkrodt. De veiligheid en 

internationale conformiteitsbeoordeling van Pilz biedt klanten 
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voordelen in de mondiale concurrentiestrijd, met name ook bij 

de export van machines. 

Compleet verpakkingsportfolio 

Efficiënte verpakkingsoplossingen gaan gepaard met een hoge 

mate van automatisering. De machinerichtlijn stelt 

fundamentele eisen aan de functionele veiligheid van 

verpakkingsmachines. In de praktijk is het essentieel dat  

veiligheid en automatisering met elkaar in harmonie zijn. Dit 

geldt in het bijzonder wanneer machines moeten worden 

bevoorraad of onderhouden. Op productniveau biedt Pilz een 

breed scala aan veilige sensoren voor primaire, secundaire en 

eindverpakkingsprocessen die voldoen aan de internationaal 

geldende normen. Daartoe behoren bijvoorbeeld 

veiligheidsschakelaars voor de bewaking van posities en 

afschermingen, optische sensoren zoals lichtschermen of het 

innovatieve 3D-camerasysteem SafetyEye, dat 

productiviteitsbeperkende afscheidingen in veel gevallen 

overbodig maakt. 

Gevarenzones op maat beveiligen 

Voor het beveiligen van afschermingen kunnen klanten, 

afhankelijk van de gevraagde prestaties en robuustheid, kiezen 

tussen de heksystemen PSENslock, PSENmlock – voor veilige 

vergrendeling en veilige sluiting – en PSENsgate. Deze 

systemen bewaken op betrouwbare wijze deuren in 

veiligheidshekken, kappen en kleppen. Dankzij het gebruik van 

insteekkabels kunnen ze snel en eenvoudig worden 

geïnstalleerd en voldoen ze aan alle eisen van EN ISO 14119. 

Voor de veilige toegang tot gevarenzones bij 

verpakkingsinstallaties zorgen onze multifunctionele 

lichtschermen PSENopt. Met hetzelfde lichtscherm kunnen 

muting, blanking en ook cascadering worden gerealiseerd. 

PSENopt kan optimaal aan de installatieomgeving worden 
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aangepast zodat verpakkingsprocessen hier efficiënt mee 

kunnen worden ingericht. Met de bijbehorende software 

PSENopt Configurator kan het systeem snel en eenvoudig in 

gebruik worden genomen en bediend. Pilz levert ook speciale 

sensoren en PDP67-modulen met Hygienic Design voor 

gebruik in de levensmiddelenbranche of speciale sensoren voor 

omgevingen met explosiegevaar. 

Servo-aandrijftechniek voor verpakken 

Aangedreven of meedraaiende assen bij verpakkingsmachines 

zorgen zowel bij de productie als bij het instellen voor 

veiligheidsgerelateerde vraagstukken. "Bij de in de 

verpakkingsbranche vereiste reactietijden gaat het momenteel 

niet meer om milliseconden maar om microseconden. Dat 

vraagt om praktische oplossingen voor gekoppelde assen," 

aldus Andreas Hahn, productmanager aandrijfoplossingen bij 

Pilz. Servo-aandrijftechniek van Pilz staat garant voor veilige en 

energie-efficiënte automatiseringsoplossingen. Servomotoren 

van Pilz en de universele servoversterker PMCtendo kunnen in 

een omgeving met open, modulaire aandrijvingsconcepten 

probleemloos in de bestaande installatieomgeving worden 

geïntegreerd. Met de PMCtendo DD5 servoversterkers van Pilz 

kunnen motoren via een Profinet-verbinding sneller, 

nauwkeuriger en eenvoudiger worden aangestuurd. Daarmee 

creëert Pilz de voorwaarden voor Industrie 4.0." 

Verbeterde veiligheid door comfortabele bediening  

De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode staat garant voor 

intelligente veiligheid in de verpakkingsbranche. Deze regelt de 

toegangsrechten en de keuze van de bedrijfsmodus, en biedt 

zo safety en security in één apparaat. Een transpondersleutel 

registreert bijvoorbeeld wie de assen van een 

verpakkingsmachine in de veilige instelmodus mag verplaatsen. 

Doordat elke sleutel individueel is gecodeerd, zijn manipulaties 
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vrijwel uitgesloten. De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar is met 

name geschikt voor verpakkingsinstallaties waarbij 

verschillende besturingsprocessen en bedrijfsmodi worden 

gebruikt. 

Voor modulair opgebouwde verpakkingsinstallaties met 

verschillende bedrijfsconcepten is PITestop active de ideale 

oplossing: deze innovatieve noodstopknop kan conform ISO 

13850 naar wens actief of inactief worden geschakeld en geef 

door middel van verlichting aan of hij wel of niet deelneemt aan 

het systeem. PITestop active kan elektrisch worden geactiveerd 

en is hiervoor geïntegreerd in het veiligheidscircuit. De 

noodstop hoeft bovendien niet langer handmatig inactief te 

worden geschakeld. Niet-actieve machineonderdelen kunnen 

kosten- en energiebesparend worden uitgeschakeld, zonder dat 

inactieve noodstopknoppen moeten worden afgedekt. In 

combinatie met de besturingssystemen PNOZmulti of het 

automatiseringssysteem PSS 4000 kunnen zo eenvoudig 

flexibele veiligheidsconcepten worden gerealiseerd. Bij 

gekoppelde machines kan de bedrijfsmodus sneller worden 

veranderd. 

Compact verpakken  

Of het nu gaat om een standalone machine of een complete 

verpakkingsinstallatie: wanneer meerdere 

veiligheidsgerelateerde signalen nodig zijn, zijn de modulair 

opgebouwde, configureerbare besturings- en 

automatiseringssystemen van Pilz de juiste keuze. Ook uit 

kostenoverwegingen: al vanaf drie veiligheidsfuncties is 

bijvoorbeeld het configureerbare veiligheidssysteem PNOZmulti 

2 rendabel, dat naast het voorgaande model PNOZmulti reeds 

in talrijke verpakkingsmachines wordt gebruikt.  

PNOZmulti 2 kan naar wens worden uitgebreid, om zo modulair 

mee te groeien met de behoeften en het formaat van de 
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machine. Naast de bewaking van veiligheidsfuncties zoals een 

noodstop, hekken of lichtschermen kan dit systeem met zijn 

logische functies ook besturingsfuncties van een 

verpakkingsmachine overnemen. De configuratie is makkelijk 

en intuïtief dankzij de softwaretool PNOZmulti Configurator. 

Veilig verpakken met slechts één systeem 

Bij grote, gekoppelde verpakkingsinstallaties die hoge eisen 

stellen aan de flexibiliteit en uitbreidbaarheid, biedt het 

automatiseringssysteem PSS 4000 maximale modulariteit en 

functionaliteit op het gebied van veiligheid en automatisering. 

Het systeem kan individueel aan de betreffende vereisten 

worden aangepast dankzij besturingen in verschillende 

prestatieklassen voor zowel veiligheids- als 

automatiseringstaken, verschillende I/O-modulen en tevens 

visualiserings- en engineeringsoftware. In de praktijk wordt de 

toepassing verdeeld over meerdere intelligente stuurkoppen en 

worden talrijke functies verplaatst naar de periferie. In de kern 

blijft de installatie echter een enkel project en wordt ook als 

zodanig beheerd. De complexiteit blijft hiermee 'verborgen' voor 

de gebruiker. Met PSS 4000 kunnen ook meerdere 

gelijkwaardige besturingen volgens het multi-master-principe 

met elkaar worden verbonden en gesynchroniseerd. 

De programmering en configuratie vinden plaats via het 

softwareplatform PAS4000, centraal voor alle 

netwerkdeelnemers. Met de op het web gebaseerde 

visualiseringssoftware PASvisu hebben zowel fabrikanten van 

installaties als gebruikers op elk moment het project volledig 

inzichtelijk. De projecthandling is eenvoudig en overzichtelijk, 

individuele wensen van klanten kunnen te allen tijde snel en 

flexibel worden geïntegreerd. Het automatiseringssysteem PSS 

4000 combineert op deze manier de eisen die worden gesteld 
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aan veiligheid en automatisering in één systeem en biedt de 

basis voor efficiënte Industrie 4.0-oplossingen. 

Dienstverlening maakt het pakket compleet 

Pilz is een erkende en betrouwbare leverancier van 

dienstverlening op het gebied van machineveiligheid, voor 

zowel nationale als internationale bedrijven. Op basis van meer 

dan dertig jaar ervaring binnen deze branche biedt Pilz 

praktische oplossingen voor alle algemene maar ook 

branchespecifieke veiligheidskwesties. Het aan de behoeften 

van onze klanten aangepaste dienstverleningsaanbod 

detecteert en beoordeelt risico's, begeleidt het complete 

engineeringproces, verzorgt de CE-certificering conform de 

machinerichtlijn 2006/42/EG en zorgt zo voor internationale 

rechtszekerheid. 

(Kenmerk: 12.228) 

Pilz Groep 

De Pilz Groep is een mondiale aanbieder van producten, systemen en 
diensten voor de automatiseringstechniek.  Het familiebedrijf met zijn 
hoofdkantoor in Ostfildern heeft ongeveer 2.400 medewerkers in dienst. Met 
42 dochterondernemingen en vestigingen creëert Pilz veiligheid voor mens, 
machine en milieu. De technologieleider biedt complete 
automatiseringsoplossingen die sensoren, besturings- en aandrijftechniek 
omvatten – inclusief systemen voor de industriële communicatie, diagnose en 
visualisering. Een internationaal dienstenaanbod met advies, engineering en 
trainingen completeert het portfolio. Oplossingen van Pilz worden behalve in 
de machine- en installatiebouw ook in talrijke branches zoals bijvoorbeeld 
windenergie en spoorwegtechniek en in de robotica toegepast. 
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