
Baggrundsinformation 
 

 

Modulopbyggede diagnoseløsninger til fremtidens fabrik 

 

Smart diagnose altid og overalt 

 

Ostfildern, april 2018 – Produktiviteten kan øges betydeligt ved 

hjælp af intelligente produktionsprocesser, hvor alt er 

forbundet med hinanden i netværk. For at gøre dette skal der 

dog være mange forskellige data til rådighed. Innovative 

diagnoseløsninger skal kunne skaleres fleksibelt og være 

forberedt til den smarte fabriks krav. 

 

For at garantere den funktionelle sikkerhed (Safety) skal anlæg 

f.eks. stoppe straks, når en beskyttelsesdør ind til et farligt område 

åbnes. Disse døres status registreres via sikkerhedssensorer, som 

ofte er serieforbundne i overensstemmelse med følgende 

standardiserede metode: Den ene sensors OSSD-udgange (Output 

Switching Signalling Device) forbindes til den efterfølgende sensors 

indgange. For at finde ud af hvilken sensor der blev udløst, skulle 

sensorerne tidligere alle forbindes enkeltvist i en 

stjernekonfiguration, hvilket er omfattende og dyrt. Derudover kunne 

der kun overføres 1 bit med information, om en sensor har 

registreret aktuatoren eller ikke. 

Med en diagnoseløsning som f.eks. Safety Device Diagnostics fra 

automatiseringsproducenten Pilz kan der nu både udlæses 

statusinformationer fra sikkerhedsmoduler, sikkerhedsmodulernes 

konfigurationsparametre kan udlæses og handlinger visualiseres. 

Resultatet er, at anlæggene står til rådighed i længere tid. 

 

Serieforbindelse nu også til linjeledningsføring 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 
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Med diagnoseløsningen, som består af et feltbusmodul samt en 

fordeler og sikker sensorteknologi, kan det gennemprøvede princip 

med serieforbindelse nu for første gang også implementeres som 

en prisgunstig linjeledningsføring med sikkerhedsmoduler fra 

forskellige producenter. Derudover understøtter dette system 

diagnosefunktioner, når systemets sensorer anvendes, som kan 

aktiveres valgfrit afhængigt af kravene til processerne. Det giver den 

driftsansvarlige for anlægget stor fleksibilitet. Et standardkabel er 

tilstrækkeligt til tilslutning af sensorerne. Endvidere fås der passiv 

ledningsføringshjælp i kapslingsklasse IP20 og IP67 alt efter 

anvendelsesscenarie, som muliggør optimale løsninger til 

installation i arbejdsområdet og i kontaktskabet. 

 

Smarte sensorer giver større funktionsomfang 

Eftersom diagnoseinformationerne her kan bestå af op til 300 byte – 

i stedet for før 1 bit –, er det muligt at implementere funktioner, der 

tidligere var forbeholdt meget komplekse sensorer og PLC'er. F.eks. 

enkelt-serienumre, versionsstatus, aktuelle tilstande samt tidligere 

fejltilstande. Sådanne og andre data og informationer findes nu på 

sensoren. Afhængigt af hvilke informationer brugeren har behov for, 

giver sensoren mulighed for anvendelse af disse. Brugerne kan 

f.eks. vælge mellem komplekst kodede afbrydere og kodede 

afbrydere med brug af diagnoseinformationer. Begge opnår en 

meget god beskyttelse mod manipulation: Hvis brugerne anvender 

en komplekst kodet afbryder, er beskyttelsen fast og permanent 

implementeret i afbryderen. Men de kan nu blot hente nogle af 

dataene til den kodede afbryder i styringens hukommelse og her 

fleksibelt "afbilde den komplekst kodede afbryder". 

 

Statusovervågning lokalt og via internettet 
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Her kan dataene udlæses og bearbejdes via Modbus og Profibus og 

i fremtiden også via Profinet og Ethernet/IP. Derefter vises de 

overskueligt på feltbusmodulets display, en PLC's monitor eller – via 

webserver – på en computers skærm. Med andre ord: Dataene står 

både til rådighed for maskinens operatør og via fjernadgang. 

Diagnoseløsningen er dimensioneret til tilslutning af op til 16 

sikkerhedssensorer, hvor sikkerhedsrelæernes arkitektur ikke spiller 

nogen rolle. Det vil sige, at et diagnoseinterface kan anvendes til 

sikkerhedssensorerne for f.eks. venstre og højre maskinside, og 

disse kan bearbejdes separat af et sikkerhedsanalysemodul. 

Samtidig kan alle sensorer administreres centralt via en mastergate 

i diagnosesystemet, hvilket letter overvågningen af flere 

sikkerhedsmoduler betydeligt. Afhængigt af hvordan 

netværksstrukturen er udformet, kan mastergaten enten tilsluttes via 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) eller via en på 

forhånd fastlagt IP-adresse. Det giver brugerne større frihedsgrader 

med hensyn til netværkstilslutningen af deres eksisterende 

applikation. 

 

Enkeltkabelløsning også til større applikationer 

Hvilke diagnoseinformationer kan registreres? I første omgang er 

det sikkerhedssensorernes status samt deres ind- og udganges 

tilstand. Endvidere kan der udlæses advarsler om over- og 

underspænding, som især kan forekomme ved lange ledninger, hvis 

disse ikke er blevet omhyggeligt udmålt først. Den innovative 

diagnoseløsning kan nemlig i modsætning til andre systemer dække 

i alt 900 m, således at man for første gang kan tilslutte f.eks. store 

højreollagre, applikationer inden for intralogistik og omfattende 

anlæg i stålindustrien via en enkeltkabelløsning. 
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Entydig identifikation af fejl 

Derudover kan man udlæse modulegenskaber som f.eks. 

artikelnummer, produktversionsnummer og serienummer samt 

gemme kodninger af elektrisk materiel, hvilket letter udskiftningen i 

tilfælde af fejl. Det er også muligt ved hjælp af disse informationer 

hurtigt at fastslå i uoverskuelige anlæg, hvor en defekt 

sikkerhedssensor befinder sig. Endvidere dokumenterer 

diagnoseløsningens feltbusmodul selv alle statusændringer efter et 

spændings-reset, således at fejl kan identificeres entydigt, i 

modsætning til aflæsningen via sikkerhedssensorers LED'er. Det er 

vigtigt, fordi der i forbindelse med reparationsarbejde let kan ske 

yderligere fejl, f.eks. fordi der er trukket stik ud, som bevirker, at den 

oprindelige fejl muligvis ikke længere kan registreres. Kort sagt: 

Diagnoseløsningen sørger for, at anlæg hurtigere kan tages i drift 

igen. 

Derudover kan advarselslamper i et kontaktskab aktiveres direkte, 

når en sikkerhedssensor har åbnet en beskyttelsesdør. Denne 

metode er stadig vidt udbredt inden for sikker automatisering. Da 

diagnoseløsningens feltbusmodul understøtter direkte aktivering af 

op til seks lamper, reduceres engineering- og 

programmeringsarbejdet med visualisering. Dvs. at den 

driftsansvarlige for anlægget nyder godt af en enkel ledningsføring i 

arbejdsområdet og stadig har fuldt overblik over, hvilken dør der er 

tale om. 

 

Nu kan tvangskobling også udføres enkeltvist 

Sammen med det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock kan 

man med diagnoseløsningen trods en omfattende 

enkeltkabelløsning for første gang også aktivere beskyttelsesdøre 

enkeltvist. Når der f.eks. skal udføres vedligeholdelsesarbejde eller 
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værktøjsskift i et anlæg, kan det defineres, hvilke døre der må 

åbnes efter frakoblingen – uden brug af Safety Device Diagnostics 

ville alle døre gå op! – og hvem der er adgangsberettiget. På denne 

måde sikres det, at kun personale med passende uddannelse og 

autorisation kan få adgang til anlægget, således at forsøg på 

manipulation og lokalt datatyveri kan forhindres.  

 

Dokumentation af ændringer reducerer stilstandsperioderne 

Eftersom der med diagnoseløsningen kan registreres mange 

forskellige diagnosedata lokalt og på afstand, kan den også 

anvendes til forudseende vedligeholdelse, som i takt med Industrie 

4.0 prioriteres højere og højere. Dette gælder ikke kun med hensyn 

til rettidig udskiftning af slidte dele, men også når det drejer sig om 

at bevare driftssikkerheden. Hvis en driftsansvarlig måske flere år 

senere melder et problem, kunne producenten tidligere ikke uden 

videre fastslå, hvad der eventuelt var blevet ændret i maskinen i 

mellemtiden. Med de data, som er gemt i diagnoseløsningen, kan 

man nu med et museklik sammenligne den oprindelige tilstand med 

den aktuelle, og det endda uden brug af den ellers nødvendige 

ekstra hardware på styringsniveau. Det bidrager også til at afkorte 

stilstandsperioderne. 

 

Diagnoseløsning understøtter modulær tilgangsvinkel 

Et andet eksempel på Industrie-4.0-scenarier er intelligente 

løsninger til modulopbyggede anlægs funktionelle sikkerhed. Ved 

hjælp af diagnoseløsningens linjeledningsføring er det forholdsvist 

enkelt for maskinproducenten at tilføje et yderligere modul. Hvis en 

kunde f.eks. ikke blot ønsker at fremstille sine produkter, men også 

at indpakke i folie og emballere, kræves der hverken ny 

ledningsføring, ændringer i kontaktskabet og konstruktionsplanerne 
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eller ekstra sikkerhedsmoduler. Der skal – ud over strømkredsen – 

blot installeres sikkerhedssensorer til højre og venstre 

beskyttelsesdør for hvert modul, og disse skal derefter via en 

yderligere fordeler tilsluttes til den tidligere sidste sensor i linjen. 

Først når der er tilsluttet 16 sensorer til diagnoseløsningen, kræves 

der endnu et feltbusmodul. Standarden er dog ikke mere end seks, 

otte eller højst ti sensorer i serie, så dette antal er mere end 

tilstrækkeligt. 

 

Er IO-Link Safety et alternativ? 

Diagnoseløsningens komplette funktionsomfang er til rådighed, når 

alle komponenter anvendes. Med IO-Link Safety udvikles der i 

øjeblikket en alternativ metode. Den sikrer interoperabilitet selv for 

sensorerne og fungerer altså på alle niveauer med 

sikkerhedsmoduler fra forskellige producenter. Dataene overføres 

sikkert fra sensoren til PLC'en, hvilket giver nye 

anvendelsesmuligheder. Det er således i IO-Link Safety ikke 

sensoren, men PLC'en, der omskifter. Dermed er dyre 

sikkerhedsarkitekturer forprogrammeret, og der opstår en ny 

afhængighed mellem sensor og PLC f.eks. i forbindelse med 

udskiftning. Derudover er denne metode baseret på punkt-til-punkt-

forbindelser, dvs. på stjernekonfiguration i arbejdsområdet eller i 

kontaktskabet. Slutresultatet er, at både installations- og 

engineering-omkostningerne er væsentligt højere end ved 

diagnoseløsningen, fordi ikke kun arbejdet med ledningsføring er 

mere omfattende. Der kræves også sikre PLC'er for at analysere 

sensorernes data. 

Man skal ikke være profet for at forudsige, at der før eller senere vil 

være to diagnosesystemer. Afhængigt af applikation afgør 

cost/benefit-forholdet, om man bestemmer sig for det ene eller det 
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andet system. I øjeblikket er IO-Link Safety dog kun fremtidsmusik. 

Derimod kan diagnoseløsningen anvendes allerede i dag. 

 

En diagnoseløsning som Safety Device Diagnostics reducerer 

servicearbejdet betydeligt ved hjælp af en detaljeret og mere 

entydig diagnose. Overskueligt visualiserede informationer står til 

rådighed både lokalt og via fjernadgang. 

Derudover flytter den smarte enkeltkabelløsning grænserne for 

serieforbindelser: Den innovative serieforbindelse for 

sikkerhedssensorer og direkte analyse af dataene fra sensoren 

muliggør nu ikke kun, at anlæggene står til rådighed i væsentlig 

længere tid. Den er også en passende diagnoseløsning til 

fremtidens fabrik takket være dens modulopbyggede tilgangsvinkel. 

 
Tegn: 11.179 
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Pilz-gruppen 

Pilz-gruppen er en global udbyder af produkter, systemer og serviceydelser 
til automatiseringsteknik. Familievirksomheden med hovedafdeling i 
Ostfildern beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere. Med 42 datterselskaber og 
filialer skaber Pilz verdensomspændende sikkerhed for mennesker, 
maskiner og miljø. Den teknologisk førende virksomhed tilbyder komplette 
automatiseringsløsninger, der omfatter sensorteknologi, styringsteknik og 
drevteknik – inklusive systemer til industriel kommunikation, diagnose og 
visualisering. Et internationalt program af serviceydelser med rådgivning, 
udvikling og kurser afrunder porteføljen. Løsningerne fra Pilz anvendes 
ikke kun inden for maskin- og anlægsproduktion, men også i mange andre 
brancher som f.eks. vindenergi, jernbaneteknik og robotteknologi. 

 
www.pilz.com 
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