
Taustatietoa 
 

 

Modulaariset diagnoosiratkaisut tulevaisuuden tehtaaseen 

 

Älykkäitä diagnooseja aina ja kaikkialla 
 

Ostfildern, huhtikuu 2018 – Tuottavuutta voidaan suurentaa 

merkittävästi älykkäillä tuotentoprosesseilla, joissa kaikki on 

verkostoitunut. Sitä varten tarvitaan kuitenkin monia tietoja. 

Innovatiivisten diagnoosiratkaisujen on oltava joustavasti 

skaalautuvia ja niiden on täytettävä älykkään tehtaan tarpeet. 

 

Toiminnallisen turvallisuuden (Safety) varmistamiseksi laitteiston on 

pysähdyttävä heti, kun vaaralliselle alueelle vievä turvaportti 

avataan. Porttien tilaa valvontaan turvallisuusantureilla, jotka on 

usein kytketty sarjaan seuraavan standardisoidun menettelyn 

mukaisesti: Anturin OSSD-lähdöt (Output Switching Signalling 

Device) kytketään seuraavan anturin tuloihin. Aktivoituneen anturin 

selvittämiseksi kaikki piti tähän asti kaapeloida erikseen 

tähtikytkentään, mikä on työlästä ja kallista. Kytkentä mahdollisti 

vain yhden bitin siirron, nimittäin sen, onko anturi tunnistanut 

käyttölaitteen vai ei. 

Safety Device Diagnosticsin kaltaisella diagnoosiratkaisulla tilatiedot 

voidaan kysellä saman tien turvallisuuslaitteilta samalla kun luetaan 

niiden konfigurointiparametrit ja visualisoidaan niiden toiminnot. 

Samalla parannetaan laitteistojen käytettävyyttä. 

 

Sarjakytkentä nyt myös linjakaapelointeihin 

Kenttäväylämoduulista, jakajasta ja turva-anturista koostuva 

diagnoosiratkaisu mahdollistaa ensimmäistä kertaa sarjakytkennän 

käytön myös edullisemmassa linjakaapeloinnissa eri valmistajien 

turvallisuuslaitteiden kanssa. Lisäksi järjestelmä tukee – 
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järjestelmän antureita käytettäessä – diagnoositoimintoja, jotka 

voidaan aktivoida prosessin vaatimusten mukaisesti. Tämä tarjoaa 

laitteiston käyttäjälle entistä parempaa joustavuutta. Anturit 

kytketään vakiokaapelilla. Lisäksi sovelluksesta riippuen on 

saatavana IP67 ja IP20 suojattuja kaapelointiapuvälineitä, jotka 

mahdollistavat optimaaliset kytkentäratkaisut kentällä ja 

kytkentäkaapissa. 

 

Älykkäät anturit tarjoavat enemmän toimintoja 

Koska diagnoositiedot voivat nyt sisältää jopa 300 bittiä – tähän asti 

1 bitti – on mahdollista toteuttaa toimintoja, jotka ovat tähän asti 

olleet mahdollisia vain erittäin monimutkaisilla antureilla tai 

muistiohjelmoitavilla ohjauksilla. Tiedot voivat sisältää esim. 

yksittäiset valmistenumerot, versiot, nykyiset tilat tai jopa menneet 

vikatilat. Nämä ja paljon muuta tietoa saadaan nyt anturista. Anturi 

lähettää tietoa sen mukaan, mitä käyttäjä tarvitsee. Käyttäjä voi 

valita erikoiskoodatun tai koodatun kytkimen diagnoositietoja 

käyttäessään. Molemmat tarjoavat hyvän manipulaatiosuojan: 

Erikoiskoodatussa versiossa suojaus on integroitu kytkimeen. 

Käyttäjä voi nyt hakea koodatun kytkimen tietoja ohjauksen muistiin 

ja muodostaa siellä ”erikoiskoodatun kytkimen“. 

 

Tilavalvonta paikan päällä ja Internetin kautta 

Tiedot voidaan hakea ja käsitellä Modbusin tai Profibusin kautta ja 

jatkossa myös Profinetin tai Ethernet/IP:n kautta. Sen jälkeen ne 

näytetään kenttäväylämoduulin näytössä, PLC-ohjauksen 

monitorissa tai tietokoneen näytössä verkkopalvelimen kautta. 

Toisin sanoen: Ne ovat sekä koneen käyttäjän että etäkäytön 

käytettävissä. 
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Diagnoosiratkaisu on suunniteltu enintään 16 turvallisuusanturille, 

turvakytkentäpiirin arkkitehtuurilla ei ole tähän vaikutusta. Yhtä 

diagnoosiliitäntää voidaan siis käyttää koneen oikealle ja 

vasemmalle puolelle, jolloin niitä voidaan käsitellä erikseen omilla 

turvallisuusanalysointiyksiköillä. Kaikkia antureita voidaan 

hallinnoida keskeisesti diagnoosijärjestelmän mastergaten kautta, 

mikä helpottaa merkittävästi useiden turvallisuuslaitteiden 

valvontaa. Verkon rakenteesta riippuen mastergateen voidaan 

yhdistää joko DHCP:n (Dynamic Host Configuration Protocol) tai 

aikaisemmin määritetyn IP-osoitteen kautta. Tämä tarjoaa käyttäjille 

enemmän vapauksia nykyisten sovellusten yhdistämiseen. 

 

Yksikaapeliratkaisu myös suuriin sovelluksiin 

Mitä diagnoositietoja voidaan kerätä? Ensinnäkin 

turvallisuusanturien tilat sekä niiden tulojen ja lähtöjen tilat. Lisäksi 

voidaan lukea yli- tai alijännitevaroitukset, joita voi esiintyä erityisesti 

pitkien kaapelien yhteydessä, ellei niitä ole mitattu huolellisesti. 

Innovatiivinen diagnoosiratkaisu voi kattaa yhteensä 900 m, mikä 

mahdollistaa sen, että esim. suuret korkeavarastot, intralogistiikan 

sovellukset ja terästeollisuuden laajat laitokset voidaan kytkeä 

yksikaapeliratkaisulla. 

 

Vikojen yksiselitteinen tunnistus 

Lisäksi hakea laiteominaisuuksia, kuten tuotenumero, 

tuoteversionumero ja valmistenumero tai työvälinetunnus, mikä 

helpottaa vaihtoa vian yhteydessä. Näiden tietojen avulla voidaan 

nopeasti selvittää viallisen turvallisuusanturin sijainti myös 

vaikeaselkoisissa laitoksissa. Diagnoosiratkaisun 

kenttäväylämoduuli dokumentoi  jännitekatkoksen jälkeen  kaikki 

tilamuutokset, mikä mahdollistaa vikojen yksiselitteisen tunnistuksen 
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muuten kuin anturien LEDien avulla. Tämä on tärkeää, koska 

korjaustyön yhteydessä voi ilmetä helposti muita vikoja, esim. 

pistokkeen irrotuksen vuoksi, jolloin alkuperäistä vikaa ei enää 

tunnisteta. Diagnoosiratkaisu varmistaa, että laitteisto voidaan ottaa 

nopeammin takaisin käyttöön. 

Lisäksi kytkentäkaapin varoitusvaloja voidaan ohjata suoraan, kun 

turvallisuusanturi on avannut turvaportin. Tämä menetelmä on 

levinnyt laajalle turvallisessa automaatiossa. Diagnoosiratkaisun 

kenttäväylämoduuli tukee jopa kuuden varoitusvalon suoraohjausta, 

mikä vähentää visualisoinnin suunnittelu- ja ohjelmointitarvetta. 

Laitteiston käyttäjä hyötyy helpommasta kaapeloinnista ja saa 

kuitenkin täsmällisen tiedon siitä, mistä portista on kyse. 

 

Pito voidaan nyt suorittaa yksilöllisesti 

PSENmlock-turvaporttijärjestelmän kanssa diagnoosiratkaisu voi 

ohjata turvaportteja yksilöllisesti laajasta yksikaapeliratkaisusta 

huolimatta. Kun laitteistossa on tehtävä huoltotöitä tai 

työkaluvaihtoja, voidaan määrittää mitkä portit saa avata 

pysäytyksen jälkeen - kaikki avautuisivat ilman Safety Device 

Diagnosticsia! – ja kenellä on kulkuoikeus. Näin varmistetaan, että 

ainoastaan asianmukaisesti koulutetut ja valtuutetut henkilöt 

pääsevät laitteistoon, mikä voi estää manipulaatioyritykset tai 

tietovarkaudet.  

 

Muutosten dokumentointi minimoi seisokit 

Diagnoosiratkaisun avulla voidaan kerätä paljon diagnoositietoja 

sekä läheltä että kaukaa, joten sitä voidaan käyttää myös 

ennakoivaan huoltoon, jonka merkitys vain kasvaa Industrie 4.0:n 

myötä. Tämä ei varmista ainoastaan kuluneiden osien oikea-

aikaista vaihtoa, vaan myös käyttöturvallisuuden ylläpidon. Kun 
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käyttäjä ilmoittaa ongelmasta kenties vuosien päästä, valmistajan ei 

tähän asti ole ollut helppoa selvittää, mitä koneelle on sillä välin 

tapahtunut. Diagnoosiratkaisun tallennettujen tietojen ansiosta 

nykytilaa voidaan verrata alkuperäiseen yhdellä hiiren 

napsautuksella, ja ilman ohjaustasolle asennettuja lisälaitteita. 

Tämä lyhentää myös seisokkeja. 

 

Diagnoosiratkaisu tukee modulaarista konseptia 

Toinen esimerkki Industrie 4.0 -skenaarioista ovat älykkäät ratkaisut 

modulaaristen laitteistojen toiminnallista turvallisuutta varten. 

Diagnoosiratkaisun linjakaapeloinnin ansiosta valmistajan on 

suhteellisen helppo lisätä moduuleja. Jos asiakas haluaa lisätä 

tuotantolaitteistoon pakkauskoneen, ei tarvita lisäkaapelointia eikä 

muutoksia kytkentäkaapissa tai rakennesuunnitelmissa eikä lisää 

turvallisuuslaitteita. Jännitteensyötön lisäksi kuhunkin moduuliin on 

asennettava turvallisuusanturi oikeaa ja vasenta turvaporttia varten, 

jotka kytketään jakajalla linjan tähän asti viimeiseen anturiin. 

Kenttäväylämoduuleja tarvitaan lisää vasta sitten, kun 

diagnoosiratkaisuun on kytketty 16 anturia. Tavallisesti sarjaan 

kytketään kuusi, kahdeksan tai enintään kymmenen  anturia, joten 

määrä riittää hyvin. 

 

Vaihtoehtoinen IO-Link Safety? 

Diagnoosiratkaisun koko toimintovalikoima on käytettävissä vasta 

sitten, kun kaikki komponentit on asennettu. IO-Link Safety tarjoaa 

vaihtoehtoisen menettelyn. Se mahdollistaa yhteentoimivuuden 

anturitasolle saakka, ja toimii siis kaikilla tasoille eri valmistajien 

turvallisuuslaitteiden kanssa. Tiedot siirretään anturista PLC-

ohjaukseen, mikä tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia. IO-Link 

Safetyn yhteydessä kytkennän hoitaa PLC-ohjaus eikä anturi. Kalliit 
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ohjausarkkitehtuurit käyvät tarpeettomiksi ja anturien ja PLC-

ohjausten välille syntyy uusia riippuvuuksia esim. vaihdon 

yhteydessä. Menettely perustuu P2P-yhteyksiin, ts. tähtikytkentään 

kentällä tai kytkentäkaapissa. Asennus- ja suunnittelukustannukset 

ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin diagnoosiratkaisulla, 

koska kaapelointitarve on suurempi ja tarvitaan PLC-

turvallisuusohjauksia anturien tietojen analysointiin. 

Ei tarvitse olla ennustaja nähdäkseen, että ennen pitkää on 

olemassa kaksi diagnoosijärjestelmää. Käytettävän järjestelmän 

määrittää sovelluskohtaisesti määritettävä kustannus-hyötysuhde. 

Tällä hetkellä IO-Link Safety on kuitenkin vielä luonnosasteella. 

Diagnoosiratkaisu on sitä vastoin käyttövalmis. 

 

Safety Device Diagnosticsin kaltainen  diagnoosiratkaisu vähentää 

huoltokustannuksia tarkkojen ja yksiselitteisten diagnoosien 

ansiosta. Saatavana on selkeästi visualisoituja tietoja sekä paikan 

päällä että etäkäytössä. 

Nerokas yksikaapeliratkaisu laajentaa sarjakytkennän rajoja: 

Innovatiivinen sarjakytkentä turvallisuusantureille ja anturin tietojen 

analysointi mahdollistavat parannetun käytettävyyden. 

Modulaarisen ratkaisunsa ansiosta se tarjoaa riittävän 

diagnoosiratkaisun myös tulevaisuuden tehtaaseen. 

 
Zeichen: 11.179 
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Pilz-konserni 

Pilz-konserni on automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja palvelujen 
globaali toimittaja. Perheyrityksen pääkonttori sijaitsee Ostfildernissa. Pilz 
varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön turvallisuuden kaikkialla 
maailmassa 2400 työntekijän ja 42 tytäryhtiön voimin. Teknologiajohtaja 
tarjoaa anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan sisältäviä täydellisiä 
automaatioratkaisuja – mukaan luettuna järjestelmiä teollisuuden 
tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja visualisointiin. Salkun täydentää 
kansainvälinen palvelutarjonta, johon sisältyy neuvonta, suunnittelu ja 
koulutus. Pilz-ratkaisuja käytetään kone- ja laitosrakentamisen lisäksi 
monilla aloilla, kuten tuulivoimaloissa, rautateillä ja robotiikassa. 
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