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Kosten en complexiteit reduceren met gestandaardiseerd 

automatiseringssysteem PSS 4000 

 

Industrieel beproefde automatiseringstechniek voor 

het spoor 

 

Bestaande sein- en besturingstechniek in het treinverkeer, met 

name op de regionale trajecten, is grotendeels gebaseerd op 

klassieke seinhuistechniek. Voor de noodzakelijke modernisering 

van de techniek in het spoorwegnet komen besturingsoplossingen 

uit de industrie, zoals het automatiseringssysteem PSS 4000-R van 

Pilz, in aanmerking. Ze dragen ertoe bij dat de tot dusver 

overheersende kostenposten bij de aanschaf, bij de engineering en 

bij exploitatie en onderhoud flink worden gereduceerd. Voorwaarde 

voor het gebruik van deze oplossingen is dat ze aan de hoge 

veiligheidseisen volgens de CENELEC-normen EN 50155 en EN 

5012x in het spoorwegverkeer voldoen.  

 

Oplossingen voor de sein- en besturingstechniek in het 

spoorwegverkeer zijn tot nu toe grotendeels propriëtair ontstaan. Dat wil 

zeggen dat de technologieën speciaal voor gebruik in het 

spoorwegverkeer ontworpen, ontwikkeld en gemaakt zijn. Normatieve 

eisen, projectspecifieke bijzonderheden en weinig mogelijkheden voor 

een standaardisatie zijn in deze toepassingen tegenwoordig 

kostenrelevante factoren. In de spoorweg- en seintechniek wordt ook nu 

nog veel gebruik gemaakt van klassieke relaistechniek met mechanisch 

gedwongen contacten.  
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In het kader van moderniseringsmaatregelen is het de trend om 

slijtagegevoelige hardware met veel bekabelingswerk te vervangen door 

krachtige software.  

 

Veiligheid en rentabiliteit vullen elkaar hier aan: 

geheugenprogrammeerbare besturingen (PLC), zoals ze in de industrie 

bijvoorbeeld voor de machinebouw worden gebruikt, worden dankzij de 

grote verspreiding in de industriële omgeving en de toepassing van 

gestandaardiseerde en dus beproefde industriële componenten 

gekenmerkt door lage aanschafkosten. Softwaretools vereenvoudigen 

en verminderen het engineeringwerk, verbeteren 

diagnosemogelijkheden en vergemakkelijken het onderhoud en de 

instandhouding. 

 

SIL 4-compatibel: het automatiseringssysteem PSS 4000-R 

Pilz heeft het industrieel beproefde automatiseringssysteem PSS 4000 

in zijn basisfunctie volgens EN 61508 voor toepassingen in de 

industriële automatisering ontwikkeld. Voor de bijzondere eisen in het 

spoorwegverkeer heeft Pilz speciale modulen met -R ('Railway') in de 

typeaanduiding ontwikkeld. Deze modulen zijn bestand tegen 

elektromagnetische storingen, extreme temperaturen en mechanische 

belastingen, die bij spoorwegen vaak voorkomen. De -R-modulen in het 

automatiseringssysteem PSS 4000 zijn CENELEC-goedgekeurd 

volgens EN 50126, EN 50128, EN 50129 en EN 50155. PSS 4000-R 

bevat de spoorwegspecifieke veiligheidsgoedkeuringen al als 

producteigenschap. Het automatiseringssysteem voldoet zodoende in 

de totale toepassing aan SIL 4. 

 

De spoorwegoplossing PSS 4000-R bestaat uit meerdere 

functiemodulen: als hardwarecomponenten staan veilige PLC, I/O-
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apparaten en verschillende I/O-modulen voor veiligheids- en 

automatiseringsfuncties ter beschikking. De onderlinge communicatie 

tussen de apparaten vindt plaats via het realtime-Ethernet-

communicatiesysteem SafetyNETp op basis van 10/100 BASE-T. Naast 

het veiligheidsprotocol kunnen o.a. via TCP/IP, Modbus/TCP en UDP 

raw gegevens met andere apparaten worden uitgewisseld. SafetyNETp 

kan op gestandaardiseerde netwerkcomponenten zoals Ethernet-

switches of DSL-modems worden gebruikt en biedt zo een hoge mate 

van vrijheid qua uitbreiding en topologie. In de nieuwste uitbreidingsfase 

kan ook het flexibele RaSTA-protocol worden gebruikt. 

 

Gebruiksvriendelijke programmering  

Voor het creëren, configureren en parametreren van een 

veiligheidstoepassing en de overdracht ervan naar de besturing is het 

softwareplatform PAS4000 beschikbaar. Dit platform creëert en bewerkt 

een applicatieprogramma. Daartoe behoort het inlezen van digitale en 

analoge processignalen, de logische en tijdsverwerking van deze 

signalen in de logische eenheid, de afgifte van digitale en analoge 

processignalen voor de besturing van het proces en de overdracht van 

veiligheidsrelevante gegevens via SafetyNET p. Softwarecomponenten 

zijn de IEC 61131-3 PLC-editors en een speciale bouwsteeneditor 

PASmulti.  

 

Het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz wordt niet alleen in de 

klassieke machine- en installatiebouw, maar ook bij de productie van 

auto's toegepast. Vanwege zijn openheid en flexibiliteit wordt het ook 

door klanten in de chemische industrie, bij kabelbanen, havenkranen en 

sluisinstallaties gebruikt. Het voordeel: het verenigt aspecten van de 

automatisering en veiligheid in één systeem. Bovendien biedt PSS 4000 
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de voordelen van een decentrale besturingsstructuur zonder de 

complexiteit die hiermee doorgaans gepaard gaat.  

 

De daarop gebaseerde, gecertificeerde -R-modulen kunnen in 

verschillende toepassingen met diverse veiligheidsintegriteitsniveaus in 

de spoorwegsector worden toegepast. Daartoe behoren besturings- of 

bewakingsfuncties in de seintechniek, zoals bijvoorbeeld voor de 

signaalbewaking bij spoorwegovergangen, beheer- en 

veiligheidstechniek of de koppeling van seinposten, besturingsfuncties 

van spoorvoertuigen en besturingsfuncties van machines in de 

spoorwegbouw. 

 

Modernisering tijdens bedrijf 

Het automatiseringssysteem PSS 4000-R biedt meerdere voordelen voor 

de stapsgewijze modernisering van spoortechnische besturings- en 

bewakingsinfrastructuur in het spoorwegverkeer: De maatregelen kunnen 

stap voor stap en punctueel worden gerealiseerd. De totale elektronische 

periferie, die bestaat uit sein-, beheer- en meldtechniek, en de onderlinge 

bekabeling van de schakelkasten blijven onaangetast. Het 

automatiseringssysteem PSS 4000 fungeert daarmee tevens als interface 

tussen de oude schakelkasten. De modulair opgebouwde techniek is in 

hoge mate gestandaardiseerd, individuele aanpassingen aan speciale 

taken zijn probleemloos mogelijk. 

 

Het automatiseringssysteem PSS 4000-R wordt in heel Europa gebruikt 

bij de beveiliging van bewaakte en onbewaakte spoorwegovergangen en 

voert bijvoorbeeld langs de Golden Pass-route in Zwitserland of op 

belangrijke wisselknooppunten van de metro in Antwerpen besturings- 

en veiligheidstaken uit.  
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Pilz is lid van de organisatie 'Verband Deutsche Bahnindustrie e.V.' 

(VDB). 

 

 

Pilz Groep 
De Pilz-groep is een wereldwijde leverancier van producten, systemen en 
diensten voor automatiseringstechniek. Het familiebedrijf, met hoofdzetel in 
Ostfildern, Duitsland, heeft ongeveer 2.500 mensen in dienst. Met 42 
dochterondernemingen en vestigingen creëert Pilz wereldwijd veiligheid voor 
mens, machine en milieu.  
De technologieleider biedt complete automatiseringsoplossingen, bestaande uit 
sensoren, besturingstechnologie en aandrijftechnologie - inclusief systemen 
voor industriële communicatie, diagnostiek en visualisering. Een internationale 
waaier van diensten met consulting, engineering en opleiding vervolledigt de 
portefeuille. De oplossingen van Pilz worden niet alleen in de machinebouw en 
installatiebouw gebruikt, maar ook in talrijke sectoren zoals de intralogistiek, 
spoorwegtechniek en robotica. 
 
www.pilz.com 
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