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Bakgrundsinformation 

 

Modulär lösning för säkra och kompletta 

förpackningsanläggningar och förpackningsmaskiner över hela 

världen 

 

Förpackat 4.0 

 

Ostfildern, april 2017 – Industri 4.0 har kommit till 

förpackningsindustrin: förutom ämnen som 

sammankoppling, anpassning och Smart Factory är 

produktsäkerhet, hållbarhet och internationalisering 

drivande krafter just nu. På platser där mycket är i rörelse, 

bokstavligen, efterfrågas kraftfulla automations- och 

säkerhetskoncept. Automationsföretaget Pilz erbjuder en 

av marknadens anpassade portföljer med produkter, 

lösningar och tjänster inom områdena sensorteknik, 

styrnings- och drivteknik och visualisering. Tillverkare och 

användare av anläggningar får skalbara och flexibla 

koncept från samma ställe. 

Flexibla och modulärt uppbyggda lösningar har länge varit en 

fråga inom förpackningsindustrin. Snabba klocktider, högsta 

möjliga tillförlitlighet och kortast möjliga stilleståndstider står 

fortfarande högst upp i kravspecifikationerna.  De branscher 

som emellanåt drivs av marknadstrender måste snabbt och 

innovativt kunna hitta lösningar på förändrade kundönskemål. 

Produkttillverkare kräver miljövänligare eller återanvändbara 

förpackningar och i livsmedelsbranschen gäller stränga 

bestämmelser med avseende på produktkvalitet och 

produktsäkerhet. Dessutom ställer internationaliseringen 
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särskilda krav och många landsspecifika bestämmelser och 

standarder måste beaktas. 

Industri 4.0 skapar nya förpackningsscenarion 

Även inom förpackningsindustrin ska produktionen öka tempot, 

smälta samman med IT-världen och uppfylla individuella 

kundönskemål. Denna utveckling kräver intelligenta fabriker 

med digitalt sammankopplade system i vilka människor, IT-

system, automationskomponenter och maskiner kommunicerar 

med varandra. Smarta produkter känner till tillverkningsstegen 

om lotsar sig själva genom anläggningen.  Intelligenta 

anläggningsmoduler avregistrerar sig när de för närvarande inte 

används i den vanliga produktionsprocessen Individualiserade 

förpackningslösningar kan skapas kostnadseffektivt i framtiden. 

Sammankopplade förpackningsanläggningar med 

realtidskommunikation reagerar snabbt på kundönskemål.  

Säkerhet och förpackning i samverkan 

I den i hög grad automatiserade förpackningsindustrin är frågan 

om säkerhet för människa och maskin viktig även i framtiden. 

Mellan den lilla, fristående maskinen som förpackar 

komponenter i folie som den får från en användare och en helt 

automatiserad anläggning som förpackar leveransklara 

livsmedel i sekundtakt i tre cykler, finns ett brett spektrum. 

Särskilt vid inmatning och utmatning av delar finns massor av 

maskiner som fortfarande kräver mänskliga ingripanden. Säkra 

MRI-system (människa-robot-interaktion) kommer att bli allt 

viktigare i framtiden, till exempel i slutet av förpackningslinjer 

vid lagerhållning och plockning eller vid Pick and Place-

tillämpningar. I dessa tillämpningar kompletterar människa och 

robot varandra på bästa sätt och arbetar riskfritt tillsammans 

utan avskiljande skyddsanordning. 

Förpackningsanläggningar kräver skalbara lösningar 

I förpackningsbranschen är det typiskt med många 
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låsanordningar, huvar, klaffar och drivenheter. Bakom detta 

döljer sig en riskpotential över genomsnittet. Med ett 

omfattande produkt-, lösnings- och tjänsteutbud av 

sensorteknik, styrningsteknik, drivteknik och visualisering är Pilz 

sedan flera år tillbaka en pålitlig automations- och 

säkerhetspartner i förpackningsbranschen. Oavsett om det 

handlar om nyutveckling, ombyggnad av materialinmatningen 

eller en komplett återlansering av anläggningen erbjuder Pilz 

produkter och skalbara lösningar för alla situationer samt ett 

brett rådgivnings- och tjänsteutbud.  Hit räknas bland annat 

riskbedömning och säkerhetskonstruktion samt CE-märkning av 

förpackningsmaskiner. 

Globalt enhetlig filosofi och kvalitet för global standard 

Pilz är aktivt över hela världen. “Vår filosofi ser likadan ut 

överallt, i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Kunderna 

förstår den systematiska och modulära konstruktionen av våra 

anläggningar och vi förstår kraven från våra kunder. Vi vet vilka 

standarder och krav som gäller i vilka länder och tillämpar 

ekonomiska och tekniska förändringar snabbt”, berättar Martin 

Bellingkrodt. Med säkerhet och internationell bedömning av 

överensstämmelse från Pilz får kunder fördelar i den globala 

konkurrensen, särskild vid export av maskiner. 

Omfattande förpackningsportfölj 

Effektiva förpackningslösningar går hand i hand med en hög 

grad av automation. Maskindirektivet ställer grundläggande 

krav på förpackningsmaskinernas funktionella säkerhet. I 

praktiken gäller det att skapa harmoni mellan säkerhet och 

automation. Detta gäller också när maskiner måste utrustas 

eller underhållas. På produktnivå erbjuder Pilz en bred portfölj 

med säker sensorteknik för primär-, sekundär- och 

slutförpackningsprocessen. Hit räknas säkerhetsbrytare för 

övervakning av positioner och avskiljande skyddsanordningar, 
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optiska givare, som ljusstråleskydd eller det innovativa 3D-

kamerasystemet SafetyEye som i många fall gör de 

produktivitetshämmande skyddsstaketen överflödiga. 

Skräddarsydd säkring av riskområden 

För att säkra avskiljande skyddsanordningar kan kunder välja 

mellan skyddsgrindssystemen PSENslock, PSENmlock - för 

säker förregling och låsning - och PSENsgate, beroende på 

krav på kraft och robusthet. Dessa system övervakar tillförlitligt 

grindar i skyddstaket samt huvar och klaffar.  De löstagbara 

kablarna gör att de är snabba och enkla att installera och 

uppfyller alla krav i EN ISO 14119. De  flerfunktionella 

ljusstråleskydden PSENopt ser till att man säkert kan beträda 

riskområden vid förpackningsanläggningar. Ett och samma 

ljusstråleskydd kan användas för muting, blanking eller 

kaskadkoppling. PSENopt kan anpassas optimalt till 

tillämpningsomgivningen och därmed kan 

förpackningsprocessen utformas på ett effektivt sätt. Med 

tillhörande programvaran PSENopt Configurator blir 

drifttagningen snabb och enkel. Pils erbjuder även särskilda 

givare och PDP67-modul i hygienisk design för användning i 

livsmedelsbranschen eller speciell sensorteknik för 

explosionsfarliga områden. 

Servodriftteknik för förpackning 

Drivna eller roterande axlar i förpackningsmaskiner leder till 

frågeställningar på området produktions- och inställningsdrift. 

“De reaktionstider som krävs inom förpackningsbranschen går 

från millisekunder till mikrosekunder. Det gör det nödvändigt 

med praktiska lösningar för sammanlänkade axlar”, säger 

Andreas Hahn, produktmanager för driftlösningar på Pilz. 

Servodrifttekniken från Pilz erbjuder säkra och energisnåla 

automationslösningar.  Servomotorerna från Pilz och den 

universella servoförstärkaren PMCtendo  kan utan problem 
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integreras i befintlig anläggningsomgivning eftersom de har ett 

öppet, modulärt driftkoncept. Med servoförstärkaren PMCtendo 

DD5 från Pilz kan motorer styras snabbare, noggrannare och 

enklare via Profinet-anslutningen. Därmed skapar Pilz 

förutsättningar för Industri 4.0”. 

Ökad säkerhet genom bekväm manövrering  

Driftsättsväljaren PITmode uppfyller kraven för intelligent 

säkerhet i förpackningsbranschen. Den styr tillträdesbehörighet 

och val av drifttyp, med andra ord får man Safety och Security i 

en enhet. En transpondernyckel avgör vilken av t.ex. axlarna i 

en förpackningsmaskin som får köra den säkra 

inställningsdriften. Eftersom varje nyckel är individuellt kodad 

kan manipulering nästa helt uteslutas. Driftsättsväljaren passar 

särskild bra för förpackningsanläggningar där olika 

styrprocesser och driftsätt används. 

För förpackningsanläggningar som är modulärt uppbyggda med 

olika driftkoncept används PITestop active: den innovativa 

nödstoppsknappen aktiveras och inaktiveras i enlighet med ISO 

13850 efter behov, och knappens belysning visar 

anslutningsstatusen till systemet. PITestop active aktiveras 

elektriskt och är integrerad i säkerhetskretsen. Nödstoppet 

behöver inte längre inaktiveras manuellt. Maskindelar som inte 

är aktiva kan stängas av på ett kostnadssparande och 

energisnålt sätt, utan att inaktiva nödstoppsknappar måste 

täckas för. Med hjälp av samspelet mellan styrsystemen 

PNOZmulti eller automationssystemet PSS 4000 kan flexibla 

säkerhetskoncept förverkligas på ett enkelt sätt. Det går 

snabbare att byta driftsätt i sammankopplade maskiner. 

Kompakt förpackning  

Enskilda maskiner eller sammankopplade 

förpackningsanläggningar: de modulärt uppbyggda och 

konfigurerbara styr- och automationssystemen från Pilz kan 
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användas när det finns flera säkerhetsrelaterade signaler. Även 

kostnaden kan vara ett skäl.  Det konfigurerbara 

säkerhetssystemet PNOZmulti 2 lönar sig redan efter tre 

säkerhetsfunktioner. Detta system används redan tillsamman 

med föregångaren PNOZmulti i flera förpackningsmaskiner.  

PNOZmulti 2 är kan byggas ut efter behov och efter maskinens 

storlek och krav.  Förutom att övervaka säkerhetsfunktioner, 

som nödstopp, skyddsgrindar eller ljusstråleskydd, kan 

systemet tack vare dess logikfunktioner även överta 

styrfunktionerna i en förpackningsmaskin. Konfigurationen görs 

enkelt och intuitivt i programverktyget PNOZmulti Configurator. 

Säker förpackning med bara ett system 

Automationssystemet PSS 4000 för säkerhet och automation 

erbjuder den mest komplexa moduluppbyggnaden och flest 

funktioner för stora sammankopplade förpackningsanläggningar 

med höga krav på flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter. 

Systemet kan anpassat individuellt efter varje behov med hjälp 

av styrningar i olika   prestandaklasser för säkerhets- och 

automationsuppgifter, flera E/A-moduler samt en visualiserings- 

och projekteringsprogramvara. Närmare bestämt fördelas 

tillämpningen på flera intelligenta styrhuvuden och flera 

funktioner flyttas till perifierin. Anläggningen förblir emellertid ett 

enskilt projekt och hanteras som ett sådant, komplexiteten 

håller sig “dold” för användaren. Med PSS 4000 kan flera 

likaberättigade styrningar anslutas till varandra och 

synkroniseras enligt multi-master-principen. 

Programmeringen och konfigurationen sker centralt för alla 

nätdeltagare via programvaruplattformen PAS4000. Med den 

webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu har både 

anläggningstillverkaren och användaren alltid koll på projektet. 

Projekthanteringen är enkel och överskådlig. Individuella 

kundönskemål kan alltid integreras snabbt och flexibelt. 
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Automationssystemet PSS 4000 knyter ihop kraven på säkerhet 

och automation i ett system och skapar grunderna för effektiva 

industri 4.0-lösningar. 

Tjänsterna som fullbordar paketet 

Pilz är en erkänd och pålitlig leverantör av tjänster både till 

inhemska och internationella företag inom området 

maskinsäkerhet. Med mer än trettio års branscherfarenhet 

bakom sig erbjuder Pilz praktiska lösningar på alla generella 

och branschspecifika säkerhetsfrågor. Tjänsteutbudet som 

inspirerats av kundernas behov består av lösningar som 

fastställer och bedömer risker, följer hela 

projekteringsprocessen, sköter CE-märkningen enligt 

maskindirektivet 2006/42/EG och uppfyller därmed 

internationell rättssäkerhet. 

(Tecken: 10 823) 

Pilz-koncernen 

Pilz-koncernen är en global leverantör av produkter, system och 
tjänster för automationsteknik. Familjeföretaget med säte i Ostfildern 
har ca 2 400 medarbetare. Med 42 dotterbolag och filialer skapar Pilz 
säkerhet över hela världen för människor, maskiner och miljön. Som 
ledande aktör erbjuder vi kompletta automationslösningar med 
sensorteknik, styrteknik och driftteknik – inklusive system för 
industriell kommunikation, diagnostik och visualisering. Utbudet 
omfattar dessutom internationella tjänster för rådgivning, projektering 
och utbildningar. Pilz lösningar används förutom inom maskin- och 
anläggningskonstruktion även inom många andra branscher som t.ex. 
vindkraft, järnvägssystem och robotteknik. 
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