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Modulära diagnoslösningar för framtidens fabrik 

 

Smart diagnos när som helst, var som helst 

 

Ostfildern, april 2018 – Med intelligenta produktionsprocesser, 

där allt är sammankopplat, kan produktiviteten höjas avsevärt. 

Då måste dock många olika data finnas tillgängliga. Innovativa 

diagnoslösningar ska kunna skalas flexibelt och klara av 

utmaningarna i den smarta fabriken. 

 

För att säkerställa funktionssäkerheten (safety) måste exempelvis 

anläggningar stoppas så fort en skyddsgrind till ett riskområde 

öppnas. Statusen för sådana grindar registreras via 

säkerhetssensorer som ofta seriekopplas på följande 

standardiserade sätt: OSSD-utgångarna (Output Switching 

Signalling Device) på den ena sensorn ansluts till ingångarna på 

den efterföljande sensorn. För att kunna ta reda på vilken sensor 

som har löst ut har det hittills krävts kabeldragning i stjärna med 

separata kablar till varje sensor, vilket är både tidskrävande och 

dyrt. Dessutom kunde bara 1 bit överföras, nämligen informationen 

om huruvida en sensor hade registrerat manöverdonet eller inte. 

Med en diagnoslösning som Safety Device Diagnostics från 

automationstillverkaren Pilz kan du inte bara hämta 

statusinformation från säkerhetsenheter utan även läsa av deras 

konfigurationsparametrar och visualisera åtgärder. Detta ger i sin tur 

till ökad tillgänglighet hos anläggningarna. 

 

Seriekoppling nu även för linjekabeldragning 

Med diagnoslösningen, som består av en fältbussmodul, en 

fördelare och säker sensorteknik, kan den beprövade principen med 
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seriekoppling nu för första gången utformas som en prisvärd 

linjekabeldragning med säkerhetsenheter från olika tillverkare. 

Dessutom har systemet – även när dess sensorer används – stöd 

för diagnosfunktioner som kan aktiveras fritt efter behov för de olika 

processerna. Anläggningsoperatören får på så sätt stor flexibilitet. 

En standardkabel räcker för att ansluta sensorerna. Dessutom finns 

det passiv kabeldragningshjälp med skyddsklass IP67 eller IP20, 

beroende på användningsscenario, som möjliggör optimala 

lösningar för både fältinstallationer och installation i kopplingsskåp. 

 

Smarta sensorer ger fler funktioner 

Eftersom diagnosinformationen kan vara på upp till 300 byte – 

jämfört med 1 bit tidigare – går det att utforma funktioner som hittills 

bara har gått med mycket komplexa sensorer eller programmerbara 

styrningar. Enskilda serienummer, version, aktuell status och 

tidigare fel är exempel på data och information som nu finns i 

sensorn. De erbjuds som alternativ och användaren kan välja vilka 

som behövs just då. Användaren kan exempelvis välja mellan en 

högkodad brytare och en kodad brytare med hjälp av 

diagnosinformationen. Båda alternativen ger ett mycket gott 

manipulationsskydd: Om användaren väljer en högkodad brytare är 

skyddet fast implementerat i brytaren. Men användaren kan nu 

hämta vissa data från den kodade brytaren till styrningens minne 

och där ”avbilda den högkodade brytaren” på ett flexibelt sätt. 

 

Statusövervakning på plats och via internet 

Där kan data avfrågas och bearbetas via Modbus eller Profibus och 

snart även via Profinet eller Ethernet/IP. Sedan visas de på ett 

överskådligt sätt på fältbussmodulens display, på PLC-monitorn – 
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via webbservern – eller på en datorskärm. Med andra ord: De är 

tillgängliga både för maskinoperatören och via fjärråtkomst. 

Diagnoslösningen är avsedd för upp till 16 anslutna 

säkerhetssensorer, säkerhetskopplingskretsarnas arkitektur spelar 

ingen roll. Därmed kan ett diagnosgränssnitt för 

säkerhetssensorerna användas för t.ex. höger och vänster sida av 

maskinen. De två sidorna kan ändå bearbetas separat med varsin 

säkerhetsutvärderingsenhet. Alla sensorerna hanteras centralt via 

en mastergate i diagnossystemet, vilket underlättar övervakningen 

av flera säkerhetsenheter avsevärt. Beroende på hur 

nätverksstrukturen är utformad kan denna mastergate antingen 

anslutas via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) eller via 

en på förhand fastställd IP-adress. På så sätt får användaren större 

frihet när det kommer till nätverksanslutningen av den befintliga 

applikationen. 

 

Enkabellösning för de största tillämpningarna 

Vilken diagnosinformation kan registreras? Till att börja med 

statusen för säkerhetssensorerna och in- och utgångarnas tillstånd. 

Dessutom kan du avläsa varningar om över- och underspänning, 

vilket framför allt förekommer i långa ledningar, om de inte har mätts 

upp noga innan. Den innovativa diagnoslösningen kan nämligen till 

skillnad från andra system täcka totalt 900 m, vilket gör att det för 

första gången är möjligt att ansluta exempelvis stora höglager, 

tillämpningar inom intralogistik eller stora anläggningar inom 

stålindustrin med en enkabellösning. 

 

Entydig identifiering av fel 

Dessutom går det att hämta enhetsegenskaper som artikelnummer, 

produktversionsnummer och serienummer samt spara 
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komponentbeteckningar, vilket underlättar byten om ett fel inträffar. 

Med hjälp av den här informationen går det dessutom snabbt att 

fastställa platsen för en defekt säkerhetssensor i en svåröverskådlig 

anläggning. Efter en spänningsåterställning dokumenterar 

dessutom diagnoslösningens fältbussmodul själv alla 

statusändringar, så att felen kan identifieras entydigt, till skillnad mot 

när det sker med LED-lamporna på säkerhetssensorerna. Det är 

viktigt eftersom det lätt kan uppstå fler fel under reparationsarbetet, 

till exempel om kontakter dras ut, och det då kan vara svårt att 

identifiera de ursprungliga felen. Kort sagt: Diagnoslösningen ser till 

att anläggningen kan tas i drift igen snabbare. 

Dessutom kan varningslampor aktiveras direkt i ett kopplingsskåp 

om en säkerhetssensor har öppnat en skyddsgrind. Den här 

metoden är fortfarande mycket vanlig inom den säkra 

automationen. Eftersom fältbussmodulen i diagnoslösningen har 

stöd för direktaktivering av upp till sex lampor reduceras 

projekterings- och programmeringsarbetet för visualiseringen. Det 

innebär att anläggningsoperatören kan dra nytta av enkel 

kabeldragning i fältet och samtidigt ha koll på exakt vilken grind det 

handlar om. 

 

Nu kan enskilda grindar hållas stängda 

Om diagnoslösningen kombineras med det säkra 

skyddsgrindssystemet PSENmlock kan skyddsgrindar för första 

gången aktiveras separat, trots den stora enkabellösningen. När det 

är dags för underhållsarbeten eller ett verktygsbyte i en anläggning 

går det att definiera vilka grindar som får öppnas efter 

avstängningen – utan Safety Device Diagnostics skulle alla öppnas! 

– och vem som har tillträdesbehörighet. På så vis säkerställs att 

endast behörig personal med rätt utbildning får åtkomst till 
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anläggningen, vilket kan förhindra manipulationsförsök och 

datastöld på plats.  

 

Dokumentation av förändringar minskar stillestånden 

Eftersom diagnoslösningen gör det möjligt att komma åt många 

slags diagnosdata på plats eller via fjärråtkomst, kan den även 

användas för förebyggande underhåll, vilket får en allt större 

betydelse genom Industri 4.0. Det gäller inte bara för byte av 

utslitna delar i tid, utan även för att upprätthålla driftsäkerheten. Om 

en operatör rapporterar ett problem, potentiellt efter flera år, har 

tillverkare hittills inte utan vidare kunnat fastställa vad som kan ha 

ändrats på maskinen under den tiden. Med de data som sparas i 

diagnoslösningen räcker nu ett klick för att kunna jämföra det 

ursprungliga tillståndet med det aktuella – utan den extra 

maskinvara som annars krävs på styrningsnivån. Detta bidrar även 

till att förkorta stilleståndstiderna. 

 

Diagnoslösning med stöd för modulär uppbyggnad 

Ett annat exempel för Industri 4.0-scenarier är intelligenta lösningar 

för den funktionella säkerheten i modulära anläggningar. Tack vare 

diagnoslösningens linjekabeldragning är det jämförelsevis enkelt för 

maskinkonstruktören att lägga till ytterligare en modul. Om en kund 

till exempel inte bara vill tillverka, utan även foliera och förpacka 

sina produkter kräver det vare sig ny kabeldragning eller några 

ändringar i kopplingsskåpet eller på ritningarna, och heller inga 

ytterligare säkerhetsenheter. Förutom strömkretsen krävs bara 

installation av säkerhetssensorerna för höger och vänster 

skyddsgrind för varje modul. Dessa ansluts via en extra fördelare till 

den sensor som tidigare var den sista i serien. Först när det redan 

finns 16 sensorer anslutna till diagnoslösningen krävs en till 
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fältbussmodul. Standard är dock inte mer än sex, åtta eller på sin 

höjd tio sensorer i serie, så omfattningen räcker mer än väl. 

 

När kan IO-Link Safety vara ett alternativ? 

Diagnoslösningens samtliga funktioner står till förfogande när alla 

komponenter används. Med IO-Link Safety utvecklas för 

närvarande en alternativ lösning. Den säkerställer interoperabilitet 

ända ut till sensorerna och fungerar med andra ord på alla nivåer 

med säkerhetsenheter från olika tillverkare. Data överförs på ett 

säkert sätt från sensorn hela vägen till PLC, vilket ger nya 

tillämpningsmöjligheter. Med IO-Link Safety är det alltså PLC och 

inte sensorn som bryter, vilket gör att du slipper säkerhetsarkitektur 

och nya beroendeförhållanden som uppstår mellan sensorer och 

PLC:er, till exempel vid byten. Rutinen baseras dessutom på punkt 

till punkt-anslutningar, dvs. samma sätt som kabeldragning i stjärna 

i fältet eller till kopplingsskåpet. I slutändan blir installations- och 

projekteringskostnaderna betydligt högre än för diagnoslösningen, 

eftersom inte bara kabeldragningsarbetet ökar utan även säkra 

PLC:er krävs för att utvärdera sensorernas data. 

Det kommer kanske inte som någon överraskning att det efter en tid 

skulle finnas två diagnossystem. Beroende på tillämpning 

bestämmer förhållandet mellan kostnad och nytta vilket system som 

ska användas. Än så länge hör IO-Link Safety till framtiden. 

Diagnoslösningen kan dock användas redan idag. 

 

En diagnoslösning som Safety Device Diagnostics minskar antalet 

servicetillfällen avsevärt tack vare en detaljerad och entydig 

diagnos. Information finns tillgänglig som visualiseras på ett 

överskådligt sätt, både på plats och via fjärråtkomst. 
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Den smarta enkabellösningen utökar dessutom möjligheterna med 

seriekoppling: Den innovativa seriekopplingen av säkerhetssensorer 

och den direkta utvärderingen av sensorns data möjliggör inte bara 

en betydligt högre tillgänglighet. Tack vare dess modulära 

uppbyggnad är den dessutom en passande diagnoslösning för 

framtidens fabrik. 

 
Tecken: 11 179 
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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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