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Emniyetli, komple paketleme tesisi ve makineleri için modüler 

çözüm yaklaşımı 

 

Paketleme 4.0 

 

Ostfildern, Nisan 2017 – Sanayi 4.0, ambalaj endüstrisine 

ulaşmıştır: akıllı ağlar, özelleştirme ve  akıllı fabrika gibi 

konuların yanı sıra mevcut etmenler, ürün emniyeti, 

sürdürülebilirlik ve uluslararasılaştırmadır. Yüksek 

performanslı otomasyon ve emniyet konseptleri, pek çok 

şeyin gerçekte harekete geçirildiği talep edilmektedir. 

Otomasyon şirketi Pilz, sensör, kontrol ve yönlendirme 

teknolojisi ile görselleştirmeyi kapsayan, sektörüne 

uyarlanmış bir ürün, çözüm ve hizmet portföyü 

sunmaktadır. Hem tesis üreticileri hem de operatörler, 

ölçülebilir ve esnek tek seferlik konseptlerden 

yararlanmaktadır. 

Esnek ve modüler çözümler uzun zamandır ambalaj 

endüstrisinde bir sorundur. Hızlı döngü süreleri, maksimum 

emniyet ve mümkün olan en kısa arıza süreleri, gereklilik 

belirtimlerindeki en önemli öncelikler arasındadır. Sektör bazen 

pazarlama eğilimleriyle hareket etmeli ve değişen müşteri 

ihtiyaçlarına hızlı ve yenilikçi çözümlerle tepki vermelidir. Ürün 

üreticileri ambalajın daha çevre dostu ya da geri dönüşümlü 

olmasını talep ediyor; ürün kalitesi ve emniyet açısından gıdalar 

endüstrisi için giderek daha sıkı düzenlemeler uygulanmaktadır. 

Dahası, uluslararasılaşma, özel talepleri de beraberinde 

getiriyor; çok sayıda ülkeye özel düzenlemeler ve standartlar 

dikkate alınmalıdır. 

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 
Deutschland/Almanya 

www.pilz.com 
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Sanayi 4.0, yeni paketleme senaryoları yaratıyor 

Ambalaj endüstrisinde de amaç, üretimin hızını arttırmak, BT 

dünyasıyla buluşmak ve bireysel müşteri gereksinimlerini 

gerçeğe dönüştürmektir. Bu gelişme, insanlar, BT sistemleri, 

otomasyon bileşenleri ve makinelerin birbirleriyle iletişim 

kurduğu dijital olarak ağa bağlı sistemlere sahip akıllı fabrikalar 

gerektirir. Akıllı ürünler, bireysel üretim adımlarını bilir ve 

kendilerini tesis içerisinde özerk olarak yönlendirir. Akıllı tesis 

modülleri, normal üretim sürecinde ihtiyaç duyulmadığında 

hizmet vermeye başlarlar. Bireyselleştirilmiş paketleme 

çözümleri, gelecekte ucuza üretilecektir; gerçek zamanlı 

iletişimi olan ağa bağlı paketleme tesisleri, müşteri 

gereksinimlerine hızlı bir şekilde tepki verir. 

Emniyet ve Paketleme El Ele 

Yüksek otomasyonlu ambalaj endüstrisinde, insan ve makine 

emniyeti konusu gelecekte önemli bir rol oynamaya devam 

edecektir. Film içerisindeki bileşenleri paketleyen, operatör 

tarafından yüklenen, küçük, bağımsız tek başına çalışan bir 

makine ile sevkıyat için hazır şekilde, üç döngü halinde bir 

saniyelik aralıklarla gıda maddelerini paketleyen tam 

otomatikleştirilmiş tesis arasında geniş bir yelpaze vardır. 

Birçok makine, özellikle parçaları içeri ve dışarı beslerken 

insanların işbirliğine bağımlıdır. Emniyetli HRC sistemleri 

(insan-robot işbirliği), depolama ve sipariş toplama veya 

toplama ve yerleştirme uygulamaları için ambalaj hatlarının 

sonunda, gelecekte giderek önem kazanacak, örneğin. İnsan ve 

robot mükemmel bir şekilde birbirlerini tamamlar, korumasız 

olarak birlikte çalışır, risksizdir. 

Paketleme Tesisleri, ölçülebilir sonuçlar talep ediyor 

Ambalaj sektörünün bir özelliği, çok sayıda koruma kilidi, 

kapağı, kanadı ve sürücüsüdür. Bunun ardında ortalamanın 

üstünde bir risk potansiyeli yatmaktadır. Pilz uzun yıllardır, 
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sensör, kontrol ve sürüş teknolojileri ile görselleştirme için 

kapsamlı ürün yelpazesi, çözümleri ve hizmetleri ile paketleme 

sektörü için emniyetli bir otomasyon ve emniyet ortağı olmuştur. 

İster yeni bir gelişme, malzeme sevkinde bir değişiklik veya tam 

bir fabrika yeniden başlatması olsun: Pilz, geniş kapsamlı bir 

danışmanlık ve hizmet paketi ile desteklenen, her durum için 

ürünler ve ölçülebilir çözümler sunar. Bu paketleme 

makinelerinin CE işaretlemesine kadar risk değerlendirmesi ve 

emniyet konseptini içerir. 

Dünya çapında bir standart için bir küresel felsefe ve kalite 

Pilz küresel olarak faaliyet gösterir. Martin Bellingkrodt; 

“Felsefemiz Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da da her 

yerde aynıdır. Müşteriler, tesislerimizin sistematik ve modüler 

yapısını anlar; biz de müşterilerimizin gereksinimlerini anlarız. 

Ülkeye özgü standartlar ve gereksinimlere aşinayız ve 

ekonomik ve teknik değişikliklere hızlı adapte oluyoruz“ 

demiştir. Pilz’in emniyet ve uluslararası uyumluluk hizmetleri ile 

müşteriler, özellikle makine ihracatı yaparken küresel rekabette 

avantaj elde edebilir. 

Kapsamlı paketleme portföyü 

Verimli paketleme çözümleri, yüksek seviyede bir otomasyonla 

uyumlu olarak gider. Makine Yönergesi, temel talepleri 

paketleme makinelerinin fonksiyonel emniyeti üzerine yerleştirir. 

Uygulamada emniyet ve otomasyon uyumu sonucuna varılır. 

Bu, özellikle makine takılması veya bakımının yapılması 

gerektiğinde geçerlidir. Ürün seviyesinde, Pilz, uluslararası 

standartları karşılayan birincil, ikincil ve uç paketleme işlemi için 

geniş bir yelpazede emniyetli sensör teknolojisi sunmaktadır. 

Detaylı olarak bunlar, pozisyonları ve muhafazaları, ışık demeti 

cihazlar gibi optik sensörleri veya üretkenliği engelleyen 

bariyerleri atabileceğiniz anlamına gelen yenilikçi 3B kamera 

sistemi SafetyEye’ı izlemek için emniyet anahtarları içerir. 
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Tehlikeli bölgeler için özel uyarlanmış koruma 

Müşteriler koruma söz konusu olduğunda performans ve 

sağlamlık gerekliliklerine bağlı olarak PSENslock emniyet kapısı 

sistemleri ile emniyetli kilitleme ve emniyetli koruma kilidi için 

PSENmlock ve PSENsgate arasında seçim yapabilirler Emniyet 

bariyerlerinde kapıların emniyetli bir şekilde izlenmesini 

sağlarlar, ayrıca kapaklar ve kanatlar da bulunur. Takmalı 

kablolarla basit ve hızlı bir şekilde kurulabilir ve EN ISO 

14119’un tüm gereksinimlerini karşılıyorlar. PSENopt çok 

fonksiyonlu ışık demeti cihazları, paketleme tesislerinde tehlike 

bölgelerine emniyetli erişim sağlar. Tek ve aynı ışık demeti 

cihazı ile sessize alma, silme veya basamaklama yapmak 

mümkündür. PSENopt, paketleme işlemlerinin verimli bir 

şekilde tasarlanmasını sağlayan uygulama ortamına uyum 

sağlamak için idealdir.  Devreye sokma ve çalıştırma, ilgili 

PSENopt Konfigürasyon yazılımı ile basit ve hızlıdır. Pilz ayrıca, 

gıda endüstrisinde kullanılmak üzere hijyenik tasarımda özel 

sensörler ve PDP67 modülleri veya potansiyel patlama 

yaşanabilecek alanlar için özel sensör teknolojisi sunmaktadır. 

Paketleme için servo sürücü teknolojisi 

Yönlendirilmiş veya yerleşik akslar, üretim ve kurulum modunda 

paketleme makineleri ile ilgili emniyetle ilgili soruları artırır. 

Hareket Çözümleri Ürün Yöneticisi olan Andreas Hahn, 

“Paketleme sektöründe gerekli reaksiyon süreleri milisaniyeleri 

mikrosaniyeye çevirir. Bu, birbirine bağlı eksenler için pratik 

çözümler gerektirir “. demiştir. Pilz’ın servo hareket teknolojisi, 

emniyetli, enerji açısından verimli otomasyon çözümleri 

anlamına gelmektedir. Açık, modüler hareket kavramlarının 

arka planına karşı, Pilz’in servo motorları ve evrensel servo 

amplifikatörü PMCtendo, mevcut fabrika ortamına kolayca 

entegre edilir. Pilz’den PMCtendo DD5 servo amplifikatörleri ile, 

bir Profinet bağlantısı ile motorlar daha hızlı, daha basit ve daha 
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hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Sonuç olarak Pilz, Sanayi 

4.0 “için koşullar yaratıyor. 

Kullanıcı dostu operasyon sayesinde artan emniyet 

Operasyon modu seçme anahtarı PITmode, paketleme 

sektöründe akıllı emniyet demektir. Erişim iznini ve işletim 

modunun seçimini, yani bir cihazdaki emniyet ve emniyeti 

kontrol eder. Bir transponder anahtarı, örneğin, emniyetli 

kurulum modunda, bir paketleme makinesindeki ekseni kimin 

hareket ettirmesine izin verildiğini tanımlar. Her bir tuş ayrı ayrı 

kodlandığı için manipülasyonlar neredeyse hariç tutulur. 

Operasyon modu seçme anahtarı, bir dizi farklı kontrol sırası ve 

çalışma modu kullanan paketleme tesisleri için özellikle 

uygundur. 

PITestop, çeşitli operasyon konseptlerine sahip modüler 

paketleme tesislerinin bulunduğu yerlerde devreye girer: 

yenilikçi E-STOP düğmesi, ISO 13850’ye uygun olarak gerektiği 

gibi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir ve sisteme 

katıldığını göstermek için aydınlatma kullanır. PITestop, aktif 

elektrikle etkinleştirilebilecek olup, emniyet devresi içine entegre 

edilmiştir. E-STOP’un artık manuel olarak devre dışı 

bırakılmasına gerek yoktur. Aktif olmayan E-STOP düğmelerine 

ihtiyaç duymadan, hareketsiz makine parçaları kapatılabilir; 

maliyet ve enerjiden tasarruf edersiniz. PNOZmulti kontrol 

sistemleri veya PSS 4000 otomasyon sistemi ile bağlantılı 

olarak, esnek emniyet konseptlerinin uygulanması kolaydır. 

Birbirine bağlı makinelerde operasyon modu daha hızlı 

değiştirilebilir. 

Kompakt paketleme  

Bağımsız bir makineniz veya birbirine bağlı bir paketleme 

tesisiniz olsun: Pilz’den modüler, konfigüre edilebilir kontrol ve 

otomasyon sistemleri, emniyetle ilgili çok sayıda sinyal 

bulunduğunda kullanılır. Ayrıca maliyet sebebiyle de: Örneğin, 
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konfigüre edilebilir emniyet sistemi PNOZmulti 2, sadece üç 

emniyet fonksiyonundan dolayı maliyet etkindir; öncüsü olan 

PNOZmulti beraberinde çok sayıda paketleme makinesinde 

zaten kullanılmaktadır.  

PNOZmulti 2 isteğe göre genişletilebilir; Modüler olması, 

makinenin gereksinimlerine ve boyutlarına göre büyüyebilir. Acil 

durdurma, emniyet kapıları veya ışık demeti cihazları gibi 

emniyet fonksiyonlarının izlenmesine ek olarak, lojik 

fonksiyonları sayesinde bir paketleme makinesinde kontrol 

işlevleri de gerçekleştirebilir. PNOZmulti Configurator yazılım 

aracıyla konfigürasyon basit ve sezgisel. 

Tek bir sistemle emniyetli paketleme 

Yüksek esneklik ve genişletilebilirlik gereksinimleri olan büyük, 

birbirine bağlı paketleme tesislerinde, emniyet ve otomasyon 

için otomasyon sistemi PSS 4000, maksimum modülerlik ve 

çeşitlilik fonksiyonu sunar. Kontrolörler hem emniyet hem de 

otomasyon görevleri, çok sayıda I/O modülü, artı görselleştirme 

ve mühendislik yazılımı için çeşitli performans 

derecelendirmeleri ile kullanılabilir ve ilgili gereksinimler için ayrı 

ayrı uyarlanabilir. Uygulamada, uygulama birkaç kontrol başlığı 

birimi üzerine dağıtılır ve çok sayıda fonksiyon çevreye aktarılır. 

Esasen, tesis tek bir proje olarak kalır ve böyle yönetilir; 

karmaşıklık kullanıcıdan “gizlenmiştir”. PSS 4000 ile, çok 

yöneticili prensip uyarınca birkaç adil denetleyiciye bağlanmak 

ve senkronize etmek de mümkündür. 

Programlama ve konfigürasyon, PAS4000 yazılım platformu 

aracılığıyla tüm ağ aboneleri için merkezi olarak gerçekleşir. 

Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu ile tesis üreticileri 

ve kullanıcıları projenin her zaman tam bir görüşüne sahip 

olurlar. Proje net ve kolaydır, bireysel müşteri istekleri 

istediğiniz zaman hızlı ve esnek bir şekilde entegre edilebilir. 

PSS 4000 otomasyon sistemi, bir sistemde emniyet ve 
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otomasyon gereksinimlerini birleştirerek verimli Sanayi 4.0 

çözümleri için temel oluşturur. 

Hizmetler paketi tamamlıyor  

Pilz bugün hem yurt içi hem de yurt dışı firmalar için makine 

emniyet hizmetleri konusunda tanınmış, emniyetli bir 

tedarikçidir. Sektörde otuz yılı aşkın tecrübesiyle, Pilz genel ya 

da sektöre özgü emniyet ile ilgili tüm sorulara pratik cevaplar 

sunar. Hizmetler paketi, risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi, komple mühendislik işlemine eşlik eden ve 

2006/42/EC Makine Yönergesi uyarınca CE işareti alan müşteri 

gereksinimlerine yönelik olup, uluslararası hukuki kesinlik 

oluşturmaktadır. 

(Karakter; 11.058) 

Pilz Grubu 

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet 
sağlayan küresel bir sağlayıcıdır. Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de 
yer alan aile şirketi yaklaşık 2.400 çalışana sahiptir. Dünyanın dört bir 
yanında 42 iştirak ve şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için 
emniyetli çözümler sunar. Teknoloji lideri, endüstriyel iletişim, teşhis 
ve görselleştirme dahil olmak üzere sensörler ile kontrol ve sürücü 
teknolojilerinden oluşan eksiksiz çözümler sunar. Uluslararası 
hizmetleri arasında danışmanlık, mühendislik ve eğitim yer alır. 
Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak Pilz’in çözümleri rüzgar 
enerjisi, demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi farklı sektörlerde 
kullanılır. 
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