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Solução modular para sistemas e máquinas de empacotamento 

seguros e completos no mundo todo 

 

Embalado 4.0 

 

Ostfildern, abril de 2017 – A Indústria 4.0 chegou à indústria 

de embalagens: Além de assuntos como rede inteligente, 

Customizing e Smart Factory, são tendências atuais a 

segurança do produto, a sustentabilidade e a 

internacionalização. Onde quer que as coisas estejam 

literalmente em movimento, são necessários conceitos de 

automação e de segurança. A empresa de automação Pilz 

oferece um amplo portfólio de produtos, soluções e 

serviços nas áreas de sistemas de sensores, tecnologia de 

controle, tecnologia de acionamento e visualização. Os 

fabricantes e os operadores dos sistemas obtêm conceitos 

flexíveis e escalonáveis de uma única fonte. 

Soluções flexíveis e modulares são assunto há muito tempo na 

indústria de embalagens. Tempos de ciclos rápidos, mais alto 

nível de confiabilidade e os menores tempos de parada ainda são 

prioridades nas especificações. A indústria, às vezes impulsionada 

pelas tendências de marketing, precisa reagir rapidamente às 

mudanças dos requisitos dos clientes com soluções inovadoras. 

Os fabricantes de produtos exigem embalagens mais ecológicas 

ou recicláveis e, na indústria de alimentos, aplicam-se cada vez 

regulamentos mais rigorosos em relação à qualidade e segurança 

do produto.  

Além disso, a internacionalização traz exigências especiais, pois 

devem ser considerados muitos regulamentos e normas 

específicos de cada país. 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Germany 
www.pilz.com 
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A Indústria 4.0 cria novos cenários de empacotamento 

A produção na indústria de embalagens também está 

preparada para aumentar o ritmo, fundir-se com o mundo de TI 

e tornar realidade os desejos individuais dos clientes. Esse 

desenvolvimento exige fábricas inteligentes com sistemas 

digitalmente conectados, onde pessoas, sistemas de TI, 

componentes de automação e máquinas se comunicam entre 

si. Os produtos inteligentes conhecem suas etapas de 

produção e se deslocam pela fábrica de forma autônoma. Os 

módulos inteligentes do sistema se desconectam caso não 

sejam necessários para o processo atual de produção. 

Soluções individualizadas de embalagens poderão ser 

produzidas de forma econômica no futuro, sistemas de 

embalagens em rede com comunicação em tempo real reagem 

rapidamente aos pedidos dos clientes. 

 

Segurança e embalagem andam de mãos dadas 

Na indústria de embalagens altamente automatizada, a 

segurança para homens e máquinas continuará a desempenhar 

um papel fundamental. Existe uma grande variedade entre 

pequenas máquinas stand-alone, que embalam componentes 

em papel alumínio e são equipadas por um operador, até 

sistemas completamente automatizados que embalam alimentos 

prontos para entrega em três ciclos por segundo. Principalmente 

no fornecimento e na remoção de peças, inúmeras máquinas 

ainda dependem da colaboração humana. Sistemas seguros de 

CHR (colaboração entre homem e robô) ganham importância 

para serem usados no futuro, por exemplo, ao final das linhas de  

empacotamento para armazenamento e separação de pedidos 

ou até para as aplicações pick-and-place. Homens e robôs se 
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complementam de forma ideal e trabalham sem riscos e sem 

separação de proteção. 

 

As plantas de empacotamento exigem soluções escalonáveis 

A ampla variedade de bloqueios, tampas, abas e acionadores é 

característica da indústria de empacotamento. Por trás disso, 

existe um potencial de risco acima da média. Com uma ampla 

gama de produtos, soluções e serviços para sistemas de 

sensores, tecnologia de controle, tecnologia de acionamento e 

visualização, a Pilz tem se mostrado um parceiro confiável na 

automação e na segurança para a indústria de embalagens. Seja 

com produtos novos, conversão da alimentação de material ou 

relançamento completo de um sistema: a Pilz oferece produtos e 

soluções escalonáveis para todos os casos, complementadas por 

uma ampla oferta de consultoria e de serviços. Esses incluem, 

entre outros, avaliação de riscos, conceito de segurança até a 

marcação CE das máquinas de empacotamento. 

 

Filosofia mundialmente uniforme e qualidade para normas 

internacionais 

A Pilz atua no mundo todo. “A nossa filosofia é a mesma, tanto 

na Europa, como na Ásia e na América do Norte ou do Sul. Os 

clientes entendem o design sistemático e modular de nossos 

sistemas, nós entendemos as exigências dos nossos clientes. 

Conhecemos as normas e as exigências específicas do país e 

fazemos adaptações rápidas e econômicas, além de alterações 

técnicas”, afirmou Martin Bellingkrodt. Com a segurança e a 

avaliação de conformidade internacional da Pilz, os clientes 
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obtêm vantagens de concorrência global, especialmente ao 

exportar máquinas. 

 

Amplo portfólio de embalagens 

Soluções eficientes de empacotamento estão acompanhadas 

por um alto nível de automação. A diretiva de máquinas 

estabelece requisitos fundamentais sobre a segurança 

funcional das máquinas de empacotamento. Na prática, é 

importante conciliar segurança e automação. Isso vale 

principalmente quando as máquinas precisam ser equipadas 

ou precisam passar por manutenção. No nível do produto, a 

Pilz oferece um amplo portfólio de sistema de sensores para o 

processo primário, secundário e de empacotamento final que 

corresponde às normas internacionais. Isso inclui chaves de 

segurança para o monitoramento de posições e dispositivos de 

proteção separadores, sensores ópticos, além de barreiras 

fotoelétricas ou o inovador sistema de câmera 3D SafetyEye, 

que tornam desnecessárias as cercas que prejudicam a 

produtividade. 

 

Proteger as áreas perigosas de forma personalizada 

Para proteger os dispositivos de proteção separadores, os 

clientes podem, de acordo com os seus requisitos de 

produtividade e robusteza, selecionar entre os sistemas de 

porta de proteção PSENslock, PSENmlock (para o bloqueio e 

fechamento seguro) e PSENsgate. Esses sistemas monitoram 

as portas nas cercas de proteção, além de tampas e abas. 

Com cabos conectáveis, esses sistemas podem ser instalados 

com rapidez e facilidade e cumprem com todas as exigências 

da EN ISO 14119. Um acesso seguro às áreas de perigo nos 

sistemas de empacotamento é garantido pelas barreiras 

fotoelétricas multifuncionais PSENopt. Com uma única barreira 
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fotoelétrica, é possível implementar Muting, Blanking ou até 

Cascading. O PSENopt pode ser adaptado de forma otimizada 

ao ambiente de aplicação, permitindo que os processos de 

empacotamento sejam projetados de forma eficiente. Com o 

software PSENopt Configurator associado, o comissionamento 

e a operação são rápidos e fáceis. A Pilz também oferece 

sensores especiais e o módulo PDP67-Module em Hygienic 

Design para a utilização pela indústria alimentícia ou sistemas 

especiais de sensores para áreas com risco de explosão. 

 

Tecnologia de servoacionamento para o empacotamento 

Eixos acionados ou móveis elevam as questões de segurança 

nas máquinas de empacotamento tanto na produção como na 

operação de configuração. “Nos tempos de reação necessários 

na indústria de embalagens, milissegundos se tornam 

microssegundos. Isso exige soluções práticas para os eixos 

interligados”, contou Andreas Hahn, Gerente de Produtos para 

as soluções de acionamento da Pilz. A tecnologia de 

servoacionamento da Pilz é sinônimo de soluções seguras e 

eficientes de automação. Os servomotores da Pilz além dos 

servoamplificadores universais PMCtendo podem ser 

perfeitamente integrados aos conceitos de acionamento 

abertos e modulares no ambiente existente da planta. Com 

os servoamplificadores DD5 da Pilz, os motores podem ser 

controlados com maior rapidez, precisão e facilidade pela 

conexão Profinet. Com isso, a Pilz cria as condições para 

Indústria 4.0. 

 

Mais segurança pelo comando confortável  

A chave seletora de modo PITmode garante a segurança 

inteligente na indústria de embalagens. Ela controla a 

autorização de acesso e a seleção do modo de operação, ou 
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seja, Safety e Security em um aparelho. Uma chave do 

transponder determina, por exemplo, quem pode conduzir os 

eixos de uma máquina de empacotamento no modo de 

configuração. Como cada chave é codificada individualmente, 

as manipulações são praticamente excluídas. A chave de 

seleção de modo é muito adequada aos sistemas de 

empacotamento em que são utilizados diferentes processos de 

controle e modos de operação. 

O PITestop active é utilizado nos sistemas de empacotamento 

modulares com diferentes conceitos de operação: o inovador 

botão de parada de emergência pode ser ativado ou desativado 

de acordo com a norma ISO 13850 e comunica a sua 

participação no sistema com a sua iluminação. O PITestop active 

pode ser ativado eletricamente e está integrado ao circuito de 

segurança. A parada de emergência não precisa mais ser 

desligada manualmente. As peças inativas da máquina podem 

ser desligadas para economizar custos e energia, sem precisar 

cobrir os botões de parada de emergência. Em conjunto com os 

sistemas de controle PNOZmulti ou com o sistema de 

automação PSS 4000, é possível implementar facilmente 

conceitos flexíveis de segurança. Nas máquinas concatenadas, 

o modo de operação pode ser trocado com maior rapidez. 

Empacotamento compacto  

Seja na máquina stand-alone ou no sistema de embalagens 

encadeado: com inúmeros sinais de segurança, são utilizados os 

sistemas de controle e de automação configuráveis e modulares 

da Pilz. O mesmo vale pelo valor: o sistema de segurança 

PNOZmulti 2, que é utilizado, por exemplo, em inúmeras 

máquinas de empacotamento com o modelo predecessor 

PNOZmulti, compensa a partir de três funções de segurança.  

O PNOZmulti 2 pode ser ampliado com liberdade, fazendo com 

que ele cresça modularmente junto com as exigências e o 
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tamanho da máquina. Através do monitoramento das funções 

de segurança, como parada de emergência, portas de 

segurança ou barreiras de luz, com as suas funções lógicas, 

ele também pode assumir funções de controle de uma máquina 

de empacotamento. A configuração é realizada de forma 

simples e intuitiva com a ferramenta de software PNOZmulti 

Configurator. 

 

Embalar com segurança com apenas um sistema 

Em grandes sistemas de empacotamento concatenados com 

elevadas exigências de flexibilidade e capacidade de 

expansão, o sistema de automação PSS 4000 oferece a mais 

alta modularidade e funcionalidade para segurança e 

automação. Ele pode ser adaptado individualmente às 

exigências específicas. Para isso, estão disponíveis controles 

em diferentes classes de desempenho para as tarefas de 

segurança e de automação, inúmeros módulos de entrada e 

saída, além de um software de visualização e de engenharia. 

Na prática, a aplicação é distribuída para diversos sensores 

inteligentes de controle e inúmeras funcionalidades são 

deslocadas para a periferia. O sistema continua a ser 

essencialmente um único projeto e é gerenciado como tal, a 

complexidade permanece “escondida” para o usuário. Com o 

PSS 4000, é possível conectar e sincronizar diversos controles 

iguais de acordo com o princípio Multi-Master. 

A programação e a configuração são realizadas centralmente 

para todos os participantes da rede pela plataforma de software 

PAS4000. Com o software de visualização PASvisu baseado na 

rede, os fabricantes dos sistemas e os usuários tem visibilidade 

completa do projeto em todos os momentos. O gerenciamento 

de projetos é simples e claro, os requisitos individuais dos 

clientes podem ser integrados a qualquer momento com rapidez 
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e flexibilidade. O sistema de automação PSS 4000 combina 

assim as demandas de segurança e de automação em um único 

sistema e forma a base para soluções eficientes da Indústria 4.0. 

 

Serviços completam o pacote 

A Pilz é hoje um fornecedor reconhecido e confiável de serviços 

na área de segurança de máquinas, tanto para empresas 

nacionais como internacionais. Com mais de trinta anos de 

experiência na indústria, a Pilz oferece respostas viáveis tanto 

para problemas de segurança gerais como para problemas de 

segurança específicos do setor. A gama de serviços orientados 

às necessidades dos clientes determina e avalia os riscos, 

acompanha todo o processo de engenharia, realiza a marcação 

CE de acordo com a diretiva de máquinas 2006/42/EG, atingido 

assim a segurança jurídica internacional. 

(Caracteres: 11.931) 

Grupo Pilz 

O Grupo Pilz é um fornecedor global de produtos, sistemas e serviços 
para a tecnologia de automação. A empresa familiar com sede em 
Ostfildern emprega cerca de 2.400 funcionários. Com 42 subsidiárias 
e filiais, a Pilz fornece segurança para pessoas, máquinas e meio 
ambiente no mundo inteiro. A líder em tecnologia oferece soluções de 
automação completas que envolvem sistemas de sensores e 
tecnologias de controle e de acionamento, inclusive sistemas para 
comunicação industrial, diagnóstico e visualização. Uma oferta de 
serviços internacionais com consultoria, engenharia e treinamentos 
completa o portfólio. As soluções da Pilz vão além das aplicações em 
máquinas e instalações e se estendem a inúmeros setores como 
energia eólica, tecnologia ferroviária e a área de robótica. 

 

Contato para jornalistas: 

Martin Kurth 

Imprensa empresarial e 
especializada 
 
Tel: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 

Imprensa especializada e  
empresarial 
 
Tel: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Jenny Skarman 

Imprensa especializada 
 
 
Tel: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


