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Producten en dienstverlening voor sleuteltechnologie 

 

Windenergie: veiligheid voor de automatisering  

 

In de discussies rondom de toekomst van energieopwekking 

speelt windenergie een belangrijke rol. De technologie 

hierachter wordt als volwassen beschouwd. Een voorwaarde 

voor de verdere uitbreiding van het gebruik van windenergie is 

de veiligheid van de installaties. Deze moet mensen beschermen 

tegen gevaarlijke situaties en tevens de investering in de 

installatie beschermen.  

 

Het onderwerp veiligheid voor windturbines is in de afgelopen jaren 

belangrijker en complexer geworden. Dat wordt niet alleen veroorzaakt 

door normatieve wijzigingen, maar met name door de invoering van de 

nieuwe machinerichtlijn en de vernieuwing van de richtlijn voor de 

certificering van windturbines van de Germanische Lloyd (GL), en 

tevens door de groeiende openbare interesse voor deze duidelijk 

zichtbare installaties.  

 

Een voorbeeld voor de toenemende complexiteit zijn de analytische 

risicobeoordeling en de verplichte bepaling van het Performance Level 

(PL) voor veiligheidsfuncties. Het Performance Level is het resultaat van 

de beoordeling dat wordt afgeleid uit de ernst van het mogelijke letsel, 

de frequentie en duur van de blootstelling aan het gevaar en de 

mogelijkheid om risico's te voorkomen. Het bij een risicobeoordeling 

vastgestelde Performance Level kan slechts met moeite worden bereikt 

met standaard automatiseringscomponenten. Met prototypen van 

gecontroleerde componenten en de Software Safety Calculator PAScal 

van Pilz kunnen de inspanningen worden beperkt. 
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Componenten en systemen voor alle veiligheidsfuncties 

Pilz uit het Duitse Ostfildern ondersteunt als totaalaanbieder voor veilige 

automatisering al vele jaren wereldwijd toonaangevende fabrikanten en 

exploitanten van windturbines. Tot onze portfolio behoren de 

bewakingsrelais PMDsigma voor de bewaking van afzonderlijke functies 

zoals effectief vermogen of noodvoeding van het pitch-systeem, maar 

ook de veiligheidsrelais PNOZsigma voor de bewaking van de noodstop 

of toerentalbewaking. 

Bij gebeurtenisgestuurde reacties op verschillende ingangssignalen 

worden de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti gebruikt, 

doordat hun modulaire opbouw een flexibel op de betreffende 

windturbine afgestemde oplossing mogelijk maakt. PNOZmulti biedt 

daarnaast een groot aantal uitbreidingsmodulen, bijvoorbeeld voor een 

veilige toerentalbewaking, en voorziet daarmee met één systeem in alle 

veiligheidsfuncties zoals de bewaking van het azimut-systeem,de 

getwiste kabels, de noodstopknop en het rotortoerental van een 

windturbine. Ook kunnen de besturingssystemen via 

communicatiemodulen gemakkelijk in het besturingssysteem van de 

windturbine worden geïntegreerd. Bij meer veeleisende taken wordt het 

automatiseringssysteem PSS 4000 toegepast. Dit bestaat uit hardware- 

en softwarecomponenten, netwerkapparaten en het realtime Ethernet. 

Hiermee kunnen zelfs complexe, decentrale besturingsarchitecturen 

voor windturbines worden afgebeeld. 

 

Het veilige toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 kan als standalone 

oplossing alle toerentalrelevante bewakingsfuncties tot aan PL e op zich 

nemen. Met de oplossingen van Pilz kunnen ter bescherming van de 

installatie behalve de veiligheidsfuncties ook bedrijfswaarden zoals 

trilling, elektrische grootheden, temperatuur en druk worden bewaakt.  

 

Dienstverlening op maat 
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Het gaat bij een windturbine per definitie om een machine die onder de 

werkingssfeer van de EU-machinerichtlijn valt en waarvoor een 

conformiteitsverklaring conform bijlage IIA moet worden opgesteld. Maar 

hoewel de afgesloten omgeving van traditionele productiemachines in 

de meeste gevallen controleerbaar is, zijn windturbines blootgesteld aan 

natuurkrachten en wisselende omgevingsomstandigheden. Naast deze 

punten gelden er tevens normen binnen de sector die uit 

marktoverwegingen in feite als bindend kunnen worden gezien. 

Daaronder vallen bijvoorbeeld de richtlijnen van de Germanische Lloyd 

voor de certificering van windturbines. Op internationaal niveau gelden 

bovendien voor veel landen nog aanvullende in acht te nemen 

standaarden. 

 

Pilz biedt op basis van de ervaring op het gebied van machineveiligheid 

een speciaal dienstenaanbod voor windenergie – van de 

risicobeoordeling en validatie van veiligheidsoplossingen tot de 

begeleiding bij het ontwikkelen van een veiligheidsconcept voor 

windturbines en de begeleiding bij de CE-certificering. Voor de 

verschillende vereisten heeft Pilz passende dienstverleningspakketten 

samengesteld die dankzij de internationale oriëntatie van ons bedrijf 

wereldwijd worden aangeboden. Het doel is zowel bestaande risico's te 

minimaliseren als de vereiste veiligheidsvoorschriften zodanig na te 

leven dat fout- of storingsbronnen vroegtijdig kunnen worden 

geïdentificeerd, stilstandtijden tot een minimum worden beperkt en de 

levensduur van de installatie wordt verlengd. 

 

(Kenmerk: 4.777) 

 

  



Pagina 4 van 4 

 

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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