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Hyvä lukija 

Hyvä kumppani on tärkeä, kun on kyse uuden ideoinnista, olemassa ole-
vien prosessien parantamisesta ja kasvamisesta yhdessä. Ajatusten vaih-
taminen kasvokkain parantaa kykyä nähdä asiat uudesta näkökulmasta ja 
lisää mahdollisuutta kehittää itseään – sekä ihmisenä että ammattilaisena. 
Tätä ajatellen yrityksellämme on lukuisia läheisiä kumppanuuksia, joiden 
avulla haluamme taata, että tuotteemme vastaavat markkinoiden kysyntään. 
Se auttaa meitä edistämään innovaatioita ja vastaamaan asiakkaidemme 
tarpeisiin kaikkein tehokkaimmin, kaikkialla maailmassa. 

Eräs hyvä esimerkki on hajautettujen ohjausjärjestelmien valmistajien 
kanssa tekemämme yhteistyö, josta kerromme lisää tässä numerossa.  
Yli 30 vuoden ajan olemme pitäneet yllä läheisiä suhteita näiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa ja nyt olemme luoneet avainasiakkuusjohtajien 
verkoston, joka pitää jatkuvasti yhteyttä näihin järjestelmävalmistajiin. 
Hyödyt yrityksellesi ovat ilmeiset: saatavana on räätälöityjä ratkaisuja, jot-
ka on jo testattu järjestelmäympäristössä ja jotka voidaan ottaa käyttöön 
nopeasti.

Verkostoitumisen filosofiamme näkyy myös ratkaisusuunnittelukeskuk-
siemme (Solution Engineering Center, SEC) toiminnassa. Asiakkaamme 
hyötyvät maailmanlaajuisesti niin ratkaisusuunnittelukeskuksien välisellä 
läheisellä yhteistyöllä luodusta asiantuntemuksesta kuin paikan päällä 
tarjottavista huoltopalveluista. Pystymme tarjoamaan neuvontaa kaikissa 
suunnitteluprosessin vaiheissa liittyen sekä laajaan räjähdyssuojaukseen 
liittyvien sähkökomponenttien ja -järjestelmien valikoimaamme että yksit-
täisiin järjestelmäratkaisuihin. 

Toivon, että löydät tästä numerosta mielenkiintoisia oivalluksia  
Pepperl+Fuchsin maailmasta. Hyviä lukuhetkiä!

Dr. Gunther Kegel 
CEO

Odotamme palautettasi tästä numerosta.  
Kommentit voi lähettää osoitteeseen: newsletter@pepperl-fuchs.com
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Yritysten on tänä päivänä pystyttävä vastaamaan kansainvälistyneen 
liiketoimintaympäristön haasteisiin. Tuotantoprosessit kehittyvät jatku-
vasti monimutkaisemmiksi, mikä koskee erityisesti prosessiautomaati-
on räjähdyssuojausta. Pepperl+Fuchs pystyy tarjoamaan asiakkailleen 
tukea huippulaadukkaiden tuotteiden, kokonaisien järjestelmien ja 
asiantuntevan avun muodossa eri puolilla maailmaa. 

Räjähdyspaineen kestävissä Ex de -ratkaisuissa  
yhdistyy kaksi suojaustyyppiä
Räjähdyspaineen kestävät Ex de -yhdistelmät ovat suosittu sähköisen 
räjähdyssuojauksen tuotekategoria. ”Näissä ratkaisuissa on yhdistetty 
Ex e -tyypin parannetun turvallisuustason suojaus sekä Ex d -tyypin 
paineenkestävä kotelointi”, selostaa sähköisien räjähdyssuojaustuot- 

teiden tuoteryhmäpäällikkö Rainer Naegle. Näissä ratkaisuissa on 
yhdistetty Ex d- ja Ex e -kotelointi, jossa liittimet ja hallintalaitteet on  
integroitu asiakkaan vaatimuksien mukaisesti. Systems+Solutions- 
tuotteiden tuotemarkkinointipäällikkö Thomas Kasten selvittää: ”Sellai-
set mittaus- ja ohjaustekniikkaan tai sähköasennustekniikkaan liittyvät 
komponentit, joita ei ole erikseen suunniteltu ja hyväksytty räjähdys-
vaarallisilla alueilla käytettäväksi, voidaan asentaa Ex d -koteloon.” 
Paineenkestävän koteloinnin ansiosta tällaisesta kokoonpanosta ei ole 
vaaraa ympäristölle. Sitä vastoin Ex e -koteloihin asennetaan ainoas-
taan Ex-luokiteltuja komponentteja. Niiden käsittely ja asennus on 
huomattavasti helpompaa kuin Ex d -koteloitujen tuotteiden, minkä  
ansiosta huoltojen suorittaminen ja osien vaihtaminen onnistuu vaivatta. 

Tuotteesta  
ratkaisuksi

Vaativat prosessiautomaatiosovellukset edellyttävät asiakkaan toiveiden mukaisesti räätälöityjä 
ratkaisuja. Pepperl+Fuchs tarjoaa kattavan valikoiman sähköisiä räjähdyssuojaustuotteita. Eri 
puolilla maailmaa sijaitsevat seitsemän ratkaisusuunnittelukeskustamme (Solution Engineering 
Center, SEC) tarjoavat asiakkaillemme tukea kaikissa suunnitteluprosessin vaiheissa. Lopputu-
loksena on turvallinen järjestelmä, joka on suunniteltu juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaiseksi. 
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Menestys edellyttää oikeaa tekniikkaa – ja oikeita  
neuvoja 
”Mitä monimutkaisempia asiakkaidemme sovelluskohteet ovat, sitä 
tärkeämpi rooli on suunnittelulla. Tarvitaan siis täsmällisen tarkka 
suunnittelu- ja tuotantoprosessi, jossa huomioidaan yksittäisen so-
velluksen ominaisuudet ja vaatimukset”, selittää Bühlissa toimivan Sak-
san ja Euroopan alueen ratkaisusuunnittelukeskuksen (SEC) johtaja 
Markus Hertel. Seitsemän ratkaisusuunnittelukeskustamme Saksassa, 
Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Kiinassa ja Australias-
sa pystyvät toteuttamaan räjähdyssuojauksen kokonaisratkaisuja ja 
tarjoamaan tukea asiakkaille kaikkialla maailmassa, kaikissa suunnitte-
luprosessin vaiheissa. 

”Kokeneet projekti-insinöörimme käyvät jatkuvaa vuoropuhelua käyt-
täjien kanssa ja laativat yhdessä räätälöityjä ratkaisuja”, Hertel sanoo. 
Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat: laajan kotelotyyppi- ja kokovaih-
toehtojen valikoiman ansiosta kukin ratkaisusuunnittelukeskus pystyy 
kehittämään asiakaskohtaisia ratkaisuja, joihin voidaan sisällyttää mitä 
tahansa ominaisuuksia perinteisistä liityntämoduuleista, I/O-etäoh-
jaimista ja FieldConnex®-kenttäväyläratkaisuista Ex d-, Ex e- ja Ex p 
-suojaustyypin HMI-komponentteihin. 
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Nykyaikaista 3D-suunnittelua CAD-työkaluilla 
Kentän ja sovelluksen syvällinen tuntemus on tärkeää, jotta asiakkaan 
tarpeet pystytään täyttämään täsmällisesti. ”Ratkaisusuunnittelukeskuk-
sissamme on omat järjestelmä- ja sovellusasiantuntijat. Kun saamme 
pyynnön asiakkaalta, valitsemme asiakkaalle asianmukaisen yhteys-
henkilön, joka tarjoaa tarvittavan tuen ja asiantuntemuksen asiakkaan 
käyttöön, kunnes ratkaisu on valmis käyttöönotettavaksi”, kertoo 
Hertel. Vastaava projekti-insinööri tekee tarkan analyysin vaatimuksista 
ja laatii ratkaisuehdotuksen läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
”Usein käyttäjillä on jo mielessään täsmällinen, vanhoihin suosituksiin 
perustuva ratkaisu. Se voi koskea esimerkiksi paineilmaohjauksen 
käyttöä sähköisen ohjauksen sijaan räjähdyssuojauksen vuoksi”, 
selostaa Kasten. ”Suosittelemme asiakkaalle vaihtoehtoja, joissa 
hyödynnetään nykyaikaisia verkkotekniikoita. Lisäksi käyttämällä 
moderneja ja tehokkaita suunnittelutyökaluja pystymme laatimaan 

vaihtoehtoisia ratkaisuja kytkentäkaapin mittojen perusteella. Nämä 
ratkaisut voidaan esittää 3D-mallinnuksina, joita voidaan tarvittaessa 
muuttaa ja muokata.”

Kaiken kattava sertifiointi ja dokumentointi 
Tilaus siirretään tuotantoon vasta, kun kaikki olennaiset yksityiskoh-
dat on selvitetty täsmällisesti ja valmiin ratkaisun projektisuunnitel-
ma ja aikataulu on vahvistettu. ”Kaikki tuotantolaitoksemme ovat 
ISO-9000-sertifioituja. Asetamme luonnollisesti hyvin tiukat laatuvaa-
timukset sekä omille että alihankkijoidemme tuotteille ja ratkaisuille. 
Tarkkailemme näiden vaatimuksien täyttymistä suorittamalla jatkuvasti 
tarkastuksia”, Hertel kuvailee. Pitkälle viety vertikaalinen integraatio 
kattaa kaikki vaiheet koteloinnin valmistuksesta tuotteen pakkaami-
seen. Näin Pepperl+Fuchs pystyy varmistamaan, että asiakas vastaan-
ottaa ratkaisunsa nopeasti ja että tiukat laatuvaatimukset täyttyvät. 

06



Laadun painottaminen on avaintekijä, sillä ensimmäisten suunnit-
teluvaiheiden ja järjestelmän valmistumisen välinen aika on yleensä 
enintään 6–12 viikkoa. 
Ennen kuin asiakas suorittaa tehdashyväksyntäkokeen, kaikki asia-
kaskohtaisesti räätälöityyn ratkaisuun sisältyvät komponentit käyvät 
läpi erillisen toimintatestin. ”Tarjoamme asiakkaillemme myös kaiken 
kattavan sertifiointi- ja dokumentointipalvelun. Näin säästetään aikaa 
ja kustannuksia, sillä ratkaisumme voidaan ottaa käyttöön välittömästi. 
Lisäksi käyttäjät hyötyvät kattavasta, heti käyttövalmiista räätälöidystä 
ratkaisusta, joka sisältää luotettavan räjähdyssuojauksen”, Hertel 
selittää. 

Ratkaisusuunnittelukeskuksien välinen vahva verkosto on ratkaiseva 
tekijä, jotta pystymme tarjoamaan kattavan valikoiman maailmanlaajui-
sesti. ”Olemme luoneet aktiivisen verkoston, jonka avulla vaihdamme 
tietoa jatkuvasti sekä jaamme töitä keskenämme tilaushuippujen aika-
na, jotta pystymme täyttämään omat laatuvaatimuksemme projekti-
suunnitelmassa määritetyssä aikataulussa”, Hertel kertoo. ”Tällä tavoin 
asiakkaamme hyötyvät kaikkien ratkaisusuunnittelukeskuksiemme 
työntekijöiden kokemuksesta ja asiantuntemuksesta, kaikkialla maa-
ilmassa.” Visiomme mukaisesti kehitämme siis parhaita mahdollisia rat-
kaisuja maailmanlaajuisesti verkostoidun suunnitteluasiantuntemuksen 
avulla.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-sec
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Huippuälyä: teollisuus 4.0:n  
etäpääteratkaisu

Operointi- ja valvontajärjestelmät Näytä muille tietä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja avaa ovet teollisuus 4.0:lle. 
Nämä suuntaviivat mielessä Pepperl+Fuchs jatkaa uu-
sien tuotteiden kehittämistä, tarjoten käyttäjille ratkai-
suja, jotka vastaavat teollisuus 4.0:n haasteisiin. Uusin 
esimerkki tästä on älykäs VisuNet RM GXP -etäpääte-
ratkaisu, jossa käytetään uutta RM Shell 4.1 -ohjelmis-
toa.

Teknologia + Tuotteet | News for Process Automation 1/2016

Antureiden entistä laajempi verkottaminen internet-tekniikalla avaa 
paljon mahdollisuuksia prosessiteollisuudelle. Automaatiojärjestelmien 
komponenttien verkottumisen lisääntyessä käyttäjät joutuvat kuitenkin 
käsittelemään entistä suurempaa tietovirtaa. Tämän tiedon käsitte-
lemiseen yksinkertaisena ja kätevänä prosessina tarvitaan älykkäitä 
HMI-järjestelmiä.

Älykkäiden etäpäätteiden huippuominaisuus on niiden hallintakeskus-
ohjelmisto-lisäominaisuus. IP-pohjaisen tiedonsiirron avulla etäpäät-
teitä voidaan ottaa käyttöön, määrittää ja valvoa keskustyöasemasta 
käsin. Se tarkoittaa, että käyttäjien ei tarvitse enää fyysisesti käydä 
vaarallisilla alueilla tai puhdastiloissa – hyöty, joka säästää sekä aikaa 
että rahaa.

Uuden hallintakeskuksen etävalvontaominaisuudet ovat yksi osoitus 
teollisen internetin mahdollisuuksista. Näiden ominaisuuksien ansios-
ta järjestelmänvalvojat pystyvät muodostamaan kentällä yhteyden 
kuhunkin älykkääseen etäpäätteeseen RM Shell 4.1 -ohjelmistolla. 
Näin käyttäjät voivat myös saada etätukea suoraan kohteessa milloin 
tahansa vikatilanteiden ratkaisemiseksi nopeasti ja kustannuste-
hokkaasti. Näiden ominaisuuksien ansiosta älykäs HMI-järjestelmä 
VisuNet GXP ja RM Shell 4.1 ovat täydellinen ratkaisu teollisuus 4.0:n 
tarjoamien etujen hyödyntämiseen prosessiteollisuuden tilaluokan 1/21 
järjestelmissä.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-rm-shell

Pepperl+Fuchsin teollisuus 4.0 -järjestelmien on täytettävä yksi perus-
vaatimus: käyttäjillä on oltava suora horisontaalinen ja vertikaalinen 
pääsy tuotantojärjestelmiä koskeviin tietoihin, niin tilaluokan 1/21 kuin 
puhdastilojen järjestelmissä. Se tarkoittaa sekä tiedonsiirtoa tuotan-
toprosessien sisällä että samanaikaista suoraa pääsyä anturitason 
tietoihin kaikilla hierarkiatasoilla. Näin toimivat RM Shell 4.1 -laiteohjel-
mistolla varustetut älykkäät etäpäätteet.

Uuden innovatiivisen VisuNet GXP HMI -järjestelmän ansiosta nyt on 
mahdollista hyödyntää kaikkia teollisuus 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia 
ihanteellisella tavalla – myös tilaluokan 1/21 järjestelmissä.
Kaikkien etäpäätteiden tapaan tämä ratkaisu kykenee tiedonsiirtoon 
prosessinohjausjärjestelmän sekä MES:n kanssa (joka voi tarvittaessa 
sijaita myös pilvipalvelussa) Ethernet-yhteyden välityksellä. Se tekee 
automaatiojärjestelmän hallinnasta ja tarkkailusta hyvin kätevää. 
Etäpäätteillä on samanaikaisesti pääsy myös antureihin sulautetulla 
verkkoselaimella, jota voidaan käyttää käyttöönottoon, määrityksien 
tekemiseen sekä kunnossapitoon.
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Värähtelevä haarukka 
asettaa taajuuden

Värähtelynmittauksen  
periaate lyhyesti:

Kuvittele haarukka, joka saadaan värähtelemään pietso- eli paine-
sähköisesti, eli sähköisen polarisaation muutoksien vaikutuksesta. 
Nämä muutokset muodostavat resonanssitaajuuden. Kun värähte-
levä haarukka upotetaan nesteeseen, haarukan ominaisresonanssi 
laskee ympäröivän aineen tiheyden vaikutuksesta. Rajakytkimen 
elektroniikka tarkkailee värähtelytaajuutta ja ilmoittaa, värähteleekö 
haarukka ilmassa vai nesteessä. Tämä signaali lähetetään sähköi-
sen DC-PNP- tai AC/DC-kytkennän välityksellä.

Täyttöasteen mittaus Vibracon LVL-A7 suorittaa mit-
taustehtävät luotettavasti riippumatta siitä, onko kyse 
säiliön kapasiteetin mittaamisesta vai säiliön sisällön 
tarkasta määrittämisestä reaaliaikaisesti. 

Uuden Vibracon LVL-A7 -värähtelyrajakytkimen ylivuoto- ja kuivakäyn-
tisuojaus takaa nesteenmittausprosessin luotettavan valvonnan myös 
elintarviketeollisuuden käyttökohteissa, joissa hygienian säilyttäminen 
on kriittisen tärkeää (Vibracon LVL-A7H). Tasonmittaustekniikkaa 
käytetään monenlaisissa sovelluksissa, sillä säiliöissä voi olla useita 
erilaisia materiaaleja. Muissa mittausmenetelmissä on usein toiminta-
häiriöitä käytettävien aineiden tai vaativien käyttöolosuhteiden vuoksi, 
mutta Vibracon LVL-A7 on erittäin kestävä. Johtokyky, ainejäänteet, 
virtaukset ja ilmakuplat eivät vaikuta sen toimintaan. Se johtuu osittain 
vankasta, ruostumattomasta teräksestä valmistetusta koteloinnista 
(316L), jota ei tarvitse huoltaa ja jonka kestävyys on siksi erinomainen. 

Kyseisessä värähtelyrajakytkimessä ei myöskään ole mekaanisesti 
liikkuvia osia, jotka voivat kulua loppuun tai rikkoutua. Laitteen Plug 
and Play -ominaisuus takaa, että Vibracon on helppo käsitellä ja asen-
taa. Lisäksi kaikki nämä edut pystytään tarjoamaan lämpötila-alueella 
–40…+150 °C.  n

 www.pepperl-fuchs.com/news-vibracon
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AO AI
Analog input

DO DI
Digital input

Analog output

Digital output
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Keep it Simple 

THE BARRIER -järjestelmän 
hyödyt lyhyesti: 

 n Galvaanisesti erotettu luonnostaan vaaraton 
erotin signaalityypeille AI, AO, DI ja DO

 n Säätyy automaattisesti signaalityypin  
mukaisesti.

 n Nopea ja helppo käyttöönotto ilman laitteis-
ton tai ohjelmiston muutoksien tarvetta. 

 n H-järjestelmän osa, virransyöttö kytkentä-
alustasta.

 n Ristikytkentätaso voidaan jättää pois, jolloin 
tarvitaan vähemmän johdotuksia eikä ollen-
kaan erillistä kytkentäkaappia.

 n Helppo huoltaa ja säilyttää pienemmän 
osien lukumäärän ansiosta.

Liityntätekniikka THE BARRIER on älykäs, universaali luonnostaan vaaraton erotin, 
joka toteuttaa tämän sananparren täydellisesti käytännössä. Se on ensimmäinen 
luonnostaan vaaraton erotin, joka korvaa yhdellä I/O-monitoimimoduulilla useita 
perinteisiä moduuleja. Siinä yhdistyvät standardointi ja joustavuus. Se säästää tilaa 
ja helpottaa suunnittelua, määrityksien tekemistä ja huoltoja.

”Itsesäätyvä I/O-moduuli on optimoitu käytettäväksi johtavien ohjausjär-
jestelmien valmistajien modernien, universaalien I/O-korttien kanssa. 
Ne kattavat 90 prosenttia kaikista sovelluksista”, selostaa Pepperl+Fuchsin 
liityntätekniikan tuotemarkkinointipäällikkö Andreas Grimsehl.

Koska erilaisien signaalien vaatimuksista ei enää tarvitse huolehtia, 
THE BARRIER helpottaa suunnittelua merkittävästi. ”Kun käyttäjän  
tarvitsee käyttää vain yhtä erotinta, ristikytkentätasoa kytkinkaappeineen 
ei enää tarvita. Se puolestaan tarkoittaa, että johdotuksien määrä ja 
ylläpitokustannukset ovat huomattavasti pienemmät. Lisäksi määrityk-
sien tekeminen ja huollot kentällä onnistuvat huomattavasti helpom-
min”, Grimsehl kertoo. ”Näin THE BARRIER optimoi joustavuuden ja 
standardoinnin eli lyhyesti sanottuna tarjoaa enemmän mahdollisuuk-
sia vähemmillä muunnelmilla.”  n

 www.pepperl-fuchs.com/news-barrier

Kaksi ihmistä ymmärtää toisiaan vain, jos he viestivät samalla kielellä 
tai jos heillä on apunaan tulkki, joka ymmärtää molempien kieliä. 
Prosessiteollisuudessa tilanne on samankaltainen: jotta kenttälaitteet  
pystyisivät toimittamaan viestinsä ohjausjärjestelmälle, kaikkien 
signaalinsiirtoon osallistuvien komponenttien on pystyttävä ymmärtä-
mään yhteistä kieltä eli tässä tapauksessa signaalityyppiä. 

Prosessiteollisuuden laitoksissa voi olla vielä yksi lisävaatimus: räjäh-
dyssuojaus. Käytössä hyväksi todetussa liityntätekniikassa luonnostaan 
vaarattoman suojauksen varmistamiseksi käytetään usein galvaanisesti 
erotettuja erottimia. Nämä erottimet rajoittavat vaaralliselle alueelle 
päästettävän energian määrää. 

Aiemmin erilaisia signaalityyppejä käytettäessä tarvittiin erilaisia erot-
timia. Tämä ei kuitenkaan koske uutta, universaalia HiC2441-erotinta, 
joka kuuluu Pepperl+Fuchsin käytössä koeteltuun ja hyväksi todettuun 
H-järjestelmään. THE BARRIER mukauttaa toimintansa automaattisesti  
vaaditun signaalityypin ja ohjausjärjestelmien tulokorttien mukaiseksi. 
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Kenttäväylätekniikka Kenttä-
väyläratkaisuilla saavutetaan 
huomattavia hyötyjä: ne ovat 
kestäviä, pienikokoisia ja tilaa 
säästäviä sekä digitaalisen tie-
donsiirtotekniikkansa ansiosta 
myös tulevaisuuden järjestelmi-
en kanssa yhteensopivia. Uusi 
PROFINET-liityntäyksikkö mah-
dollistaa suoran tiedonsiirron 
PROFIBUS PA -yksikön ja Ether-
net-pohjaisen PROFINET-yksi-
kön välillä. Lisäksi se täydentää 
kompaktien FieldConnex®-te-
hokeskittimien täysin uusittua 
mallistoa.

Kompaktit FieldConnex®-tehokeskittimet ovat Pepperl+Fuchsille tyypil-
lisesti vihreitä ja ulkoasultaan melko vaatimattomia. Niiden ulkomuoto 
ei kuitenkaan vastaa sisällä piileviä teknisiä ominaisuuksia: erittäin 
alhainen lämpöhäviö (1,6 wattia kanavaa kohti tavanomaiseen 3–7 
wattiin verrattuna) ja ainoastaan 12,5 mm leveä kotelo tuottavat todel-
lisia säästöjä. ”Suuren komponenttitiheyden vuoksi tarvitaan vähem-
män kytkinkaappeja tiettyä tehokeskittimien määrää kohti. Koteloidun 
tilan tarve on siis pienempi”, kertoo kenttäväylätekniikan tuotemarkki-
nointipäällikkö Andreas Hennecke. PROFINET-liityntäyksikön ja neljän 
segmentin mallien FieldConnex®-tehokeskitinsarjassa on nyt uusi, 
kompakti rakenne. Saatavana on erilaisia emolevyjä sekä kytkettäviä 
moduuleja tiedonsiirtoa, vianmääritystä ja tehonsyöttöä varten. 

Uudet tehokeskittimet on tarkoitettu neljälle tai kahdeksalle segmentil-
le, minkä lisäksi valinnaisena ominaisuutena on saatavana kahdennus 
segmentin kummallekin kytketylle moduulille. Tehokeskittimiä voidaan 
käyttää suosituissa PROFIBUS PA- ja FOUNDATION Fieldbus H1 
-väyläjärjestelmissä. 

Tulevaisuudessakin toimivat yhteydet
PROFINET-liityntäyksikkö asettaa riman korkealle. Ensimmäistä kertaa 
PROFIBUS PA voidaan integroida suoraan nopeaan, Ethernet-poh-
jaiseen PROFINET-yksikköön. ”Tämän rakenteen ansiosta käyttäjät 
pystyvät suojaamaan asennetun laitekannan, ja he ovat hyvin valmis-

tautuneita vastaamaan verkottuneen tulevaisuuden vaatimuksiin”, 
Hennecke sanoo. Määritys- ja integrointityökalut ovat kätevä ratkaisu 
automaattiseen ohjausjärjestelmän integrointiin, ja niiden käyttäminen 
on helppoa aina suunnitteluvaiheesta varsinaiseen käyttöön. Kun ha-
lutaan paras mahdollinen käyttövarmuus, PROFINET-tehokeskittimet 
tukevat ohjausjärjestelmän kahdennusta (S2) ja rengaskahdennuksen 
käyttöä asennuksessa. 

PROFIBUS-liityntäyksikön valinneet käyttäjät hyötyvät taaksepäin yhteen-
sopivuudesta, olemassa olevan PROFIBUS-tekniikan integroinnista 
olemassa oleviin rakenteisiin tai uusiin, rakenteilla oleviin laitoksiin sekä 
varaosien helppoon saatavuuteen. Teholähteen tapaan liityntäyksikkö 
on saatavana täysin kahdennettuna. PROFINET-muunnos edellyttää 
ainoastaan liityntämoduulin vaihtamista. 

Onpa valintasi PROFIBUS tai PROFINET, kenttäväylätekniikan hankin-
tasi on suojattu prosessinohjausjärjestelmän vaihtuessa tai Ethernet- 
tekniikkaan siirryttäessä. Käyttäjät pystyvät reagoimaan joustavasti 
eikä kalliita kenttälaitteiden tai infrastruktuurin muutoksia tarvita.  n

 www.pepperl-fuchs.com/news-fieldconnex

Taaksepäin yhteensopiva,  
tulevaisuuden haasteet huomioiva 
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Pepperl+Fuchs on lisännyt WirelessHART-valikoimaansa uuden 
tuotteen, joka on ankariin olosuhteisiin tarkoitettu, omavoimainen 
Ex-d WirelessHART -sovitin. Valikoimassa on jo jonkin aikaa ollut 
paristokäyttöisiä sovittimia, mutta BULLET avaa oven täysin uusiin 
mahdollisuuksiin, eikä vähiten mukautetun tehonsyötön kautta ja jopa 
kahdeksan kenttälaitteen kytkennän ansiosta (monipisteominaisuus). 
BULLETia voi käyttää räjähdysvaarallisella alueella kaikissa tilaluokissa  
ja divisioonissa, mikä on tärkeä etu.

BULLET on ihanteellinen lisäys tuotevalikoimaan
Maailmanlaajuisen HART-asiantuntijan MACTekin yritysoston myötä 
Pepperl+Fuchs laajentaa tuotevalikoimaansa lisäämällä siihen  
BULLETin eli räjähdysvaarallisilla alueilla käytettäväksi sopivan sovitti-
men. Tämä hankinta täydentää nykyisiä tuotesarjojamme hyvin ja sen 
ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme entistäkin laaja-alaisempaa 
palvelua”, sanoo Jim Bolin, Pepperl+Fuchsin Amerikan alueen johtaja. 
Mutta mitkä ovat tämän nimensä perusteella kovalta kuulostavan 
uuden sovittimen erityisominaisuudet? 

Omavoimaisuuden ansiosta HART-tiedot voidaan siirtää johdotetuista 
HART-kenttälaitteista täysin langattomasti. Virransyötöstä huolehtii  
aiemmin asennettu 4–20 mA:n virtapiiri. Patentoidun StepVolt -teknii-
kan avulla virtasilmukkaa ja kaistanleveyttä voidaan hyödyntää niin, 
että saadaan aikaan mahdollisimman tehokas langaton tiedonsiirto.  
Jännite on käyttäjän valittavissa välillä 1–2,5 V. ”Tätä tekniikkaa 
hyödyntämällä BULLET pystyy tarjoamaan luotettavia tietoja silloinkin, 
kun käytettävissä on vain alhainen jännite. Lisänä Ex-d WirelessHART 
-sovittimeen, BULLETin Ex-i -version avulla WirelessHART -sovitinta 
voidaan käyttää jopa tilaluokassa 0”, Bolin kuvailee.
Jos tehtaassa on jo valmiiksi 24 V:n tehonlähde, sovitin ja kenttälaite 
voivat saada virtansa siitä ja siirtää tiedot prosessinohjausjärjestelmään 
langattomasti. 

Käyttökohteet, joissa BULLET on testattu 
Sovitin on ihanteellinen valinta likaa ja kosteutta sisältäviin järjestelmiin 
esimerkiksi paperintuotannossa, jossa valkaisuaineiden käyttö voi 
aiheuttaa vaarallisia kaasupitoisuuksia. BULLET sopii kuitenkin myös 

Kestävä  
BULLET 

WirelessHART Prosessilaitoksen toimivan langattoman tiedonsiirron varmistamiseen 
tarvitaan oikea runko. Jos kommunikointiverkko tarjoaa myös nopean käyttöönoton, helpon 
kunnossapidon ja hyvän häiriönsiedon, kyseessä on epäilemättä WirelessHART-tekniikka.
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säiliösovelluksiin, joissa tehdään useita eri mittauksia, koska sen mo-
nipisteominaisuus mahdollistaa jopa kahdeksan kenttälaitteen kytken-
nän yhdellä ainoalla sovittimella. Näin voidaan säästää huomattavia 
summia verkkojen laajentamisen yhteydessä. 
Omavoimainen sovitin sopii käytettäväksi myös kemianteollisuudessa 
ja lääkealan sovelluksissa, esimerkiksi siirrettävissä sekoitussäiliöissä. 
Näitä säiliöitä käytetään moniin tarkoituksiin prosessitekniikan työvai-
heissa, joihin ne sopivat integroitujen sekoittimiensa ansiosta. Sekoi-
tussäiliöitä voidaan käyttää valmistelusäiliöinä, materiaalipuskureina tai 
annosteltujen tuotteiden säilytyspaikkoina. Koska niitä käytetään usein 
suojatuissa menetelmissä, joihin sovelletaan erityisiä valvontaprosesseja, 
sekoitussäiliöissä on anturit. Nämä 4–20 mA:n HART-yhteensopivat 
anturit ohjaavat sekoittimen nopeutta ja seuraavat lämpötilaa, painetta, 
pH-arvoa ja säiliön täyttöastetta. BULLETin avulla näistä kenttälaitteista  
saadut tiedot voidaan lähettää langattomasti prosessinohjausjärjestel-
mään liityntäyksikön kautta. ”Näin sekoitussäiliöt pysyvät siirrettävinä ja 
olemassa olevaa tehonsyöttöä käytetään mahdollisimman tehokkaasti”, 
kertoo Garry Cusick, Yhdysvaltain Pepperl+Fuchsin liiketoiminnan 

kehityspäällikkö. Tämä on mahdollista, koska sekä BULLET-sovittimet 
että kenttälaitteet saavat virtansa suoraan olemassa olevasta energi-
anlähteestä. BULLET-sovitin lähettää sekoittimesta tulevan 4–20 mA:n 
signaalin, ja monipistetoiminto välittää lämpötilan, paineen, pH-arvon 
ja täyttöasteen ilmoittavat HART-signaalit toiseen BULLET-laitteeseen.  
Tällä tavoin BULLET-sovitin mahdollistaa hyvän suorituskyvyn, kus- 
tannustehokkuuden ja joustavuuden saavuttamisen järjestelmien 
suunnittelussa.  n

 www.pepperl-fuchs.com/news-bullet
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Kun tuotantolaitoksiin asennetaan uusia komponentteja, niiden on oltava yhteensopivia 
hajautetun ohjausjärjestelmän (DCS) kanssa. Tästä syystä Pepperl+Fuchs tekee tiivistä 
yhteistyötä merkittävimpien ohjausjärjestelmien valmistajien kanssa. Näin saadaan  
räätälöityjä räjähdyssuojausratkaisuja, jotka ovat helposti integroitavissa.

Ohjauksen sydän ja tiedonsiirron selkäranka ovat luonnehdintoja, jotka 
osoittavat selkeästi, miten tärkeä hajautettu ohjausjärjestelmä on tuo-
tantolaitoksille. Ohjausjärjestelmä käsittelee kaiken laitokseen ja pro-
sesseihin liittyvän tiedon, linkittää ne loogisesti toisiinsa sekä tuottaa 
yhteenvedon järjestelmän prosesseista. Koska tehtäviä on näin monta, 
virheetön toiminta on olennaisen tärkeää laitoksen käyttöhenkilöstölle. 
Hajautettua ohjausjärjestelmää valittaessa on tehtävä tärkeä päätös, 
jolla on vaikutuksia vielä vuosikymmenien ajan: keskeytyksettömän 
toiminnan varmistamiseksi on oltava mahdollista integroida ohjaus-
järjestelmään uusia räjähdyssuojauskomponentteja laitoksien tulevien 
modernisointien, päivityksien ja laajennuksien yhteydessä. 

Hyväksi todettuja DCS-ratkaisuja
”Jokainen laitteistotesti kentällä tulee laitoksille kalliiksi. Jos juuri  
asennetut komponentit aiheuttavat vikatilanteita käytön aikana,  
aika- ja kustannusrasite on vielä suurempi. Ongelman ratkaisemiseksi 
ryhdyimme jo yli 30 vuotta sitten muodostamaan läheisiä suhteita 

tärkeimpiin hallintajärjestelmien valmistajiin”, kertoo asiakkuusjohtaja 
Karsten Fischer Yhdysvaltain Houstonista. ”Sen ansiosta pystymme 
tänä päivänä tarjoamaan asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja, joiden 
järjestelmärakenne on käytössä testattu.”
Pepperl+Fuchs on muodostanut omien asiantuntijoidensa kanssa 
tiiviin verkoston. Avainasiakkuusjohtajat ovat pääasiallinen kontakti 
ohjausjärjestelmien valmistajiin. Hyödyt ovat selkeät: automaatioasian-
tuntijoiden suunnittelemien ratkaisujen yhteensopivuus asianmuka- 
isien hajautettujen ohjausjärjestelmien kanssa on testattu kattavasti 
kenttätestien lisäksi. Ohjausjärjestelmien valmistajat mainostavat  
näitä ratkaisuja ensisijaisina ratkaisuina, jotka voidaan integroida 
nopeasti käytössä oleviin järjestelmiin. 

Kätevä ja yksinkertainen integrointi
”Käytössä testatut ja hyväksi havaitut ratkaisumme tarjoavat räjäh-
dyssuojauksen koko tuotemallistolle perinteisestä liityntätekniikasta 
ja I/O-etäohjaimista kenttäväyläratkaisuihin”, Fischer mainitsee. Eräs 

Yhdessä kohti  
asiakaskohtaisia ratkaisuja
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esimerkki on luonnostaan vaaraton perusalusta (ISBP). Pepperl+Fuchs 
kehitti tämän mukautetun kytkentäalustan yhteistyössä Yokogawan 
kanssa. H-järjestelmän luonnostaan vaarattomat, ainoastaan 12,5 mm:n  
levyiset galvaaniset erottimet asennetaan ISBP-alustalle yhdessä 
Yokogawan Centum VP -ohjausjärjestelmän N-IO-moduulien kanssa. 
ISBP tunnistaa luonnostaan vaarattomat erottimet ja N-IO-moduulit 
automaattisesti integroidun tunnisteen avulla. Erityistä tässä ratkaisus-
sa on, että liittimet kiinnittyvät suoraan kytkentäalustaan, jotta pysyvä 
johdotus voidaan tehdä kentällä. ”Tämä rakenne mahdollistaa nopean 
asennuksen ja yksinkertaistaa kunnossapitoa huomattavasti. Moduulit  
voidaan vaihtaa muuttamatta johdotusta millään tavalla”, kuvailee 
Fischer. 
Jatkuvasti monimutkaisemmiksi muuttuvat tuotantoprosessit saavat 
aikaan kysyntää käyttäjän ja koneen välisille HMI-käyttöliittymille, jotka 
voidaan helposti integroida ohjausjärjestelmiin. ”Etäpääteratkaisu-
jemme kysyntä on hyvin suurta. Eräät ohjausjärjestelmien valmistajat 
suosittelevat jo HMI-tuotteidemme käyttöä, kun taas toisien kanssa 

olemme vielä suunniteltujen ratkaisujen neuvottelu- tai testausvaiheessa”,  
Fischer sanoo. ”RM Shell -ohjelmistomme on myös herättänyt kiinnos-
tusta ja olemme saaneet siitä positiivista palautetta. Helppokäyttöisen 
käyttöliittymänsä ansiosta HMI-laitteemme voidaan helposti integroida 
ohjausjärjestelmiin.” Uuden RM Shell 4.1 -laiteohjelmistoversion ansiosta 
viestintä tuotantoprosessin kanssa ja suora pääsy anturitietoihin ovat nyt 
mahdollisia kaikilla hierarkiatasoilla. Näin käyttäjät pystyvät hyötymään 
Teollisuus 4.0:n eduista. 
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Miten tällainen yhteistyö saadaan menestymään?
Uskon, että tasa-arvoiseen kumppanuuteen perustuva yhteistoiminta  
on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. 
Vuosien varrella olemme onnistuneet muodostamaan läheisen 
yhteyden ohjausjärjestelmien valmistajiin. Tarjoamme innovatiivisia, 
suunniteltuja ja asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja – 
tämän tietävät sekä järjestelmien valmistajat että loppuasiakkaamme.  
Kun ohjausjärjestelmien valmistajat kehittävät uusia tuotteita, he 
ottavat meidät mukaan prosessiin jo niinkin aikaisessa vaiheessa kuin 
kannattavuusselvityksien aikana. Sen ansiosta pystymme antamaan 
alusta saakka neuvoja teknisistä mahdollisuuksista sekä kehittämään 
yhdessä ratkaisuja, jotka tuottavat ainutlaatuisia myyntiväittämiä oh-
jausjärjestelmien valmistajille. He pystyvät käyttämään niitä myöhem-
min markkinoinnissa omille loppuasiakkailleen. Varhainen mukanaolo 
projekteissa hyödyttää myös meitä: pystymme samanaikaisesti kehit-
tämään ratkaisuja asiakkaillemme tehtyjen kannattavuusselvityksien 
pohjalta ja esittelemään niitä markkinoille. 

Mitä hyötyä läheisestä yhteistyöstä on?
Pystymme reagoimaan nopeasti ja mukauttamaan tuotteitamme 
ohjausjärjestelmien valmistajien omien vaatimuksien mukaisesti. 
Merkittävä hyöty laitoksien käyttöhenkilöstölle on, että tuotteet voidaan 
ottaa käyttöön välittömästi. Hyvä esimerkki tästä liittyy perinteiseen 
liityntätekniikkaan ja erityisesti älykkään universaalin THE BARRIER 
-erottimen kehittämiseen. Tämän tuotteen myötä olemme saaneet 
kehitettyä ainutlaatuisen teknisen ratkaisun, joka antaa ohjausjärjestel-
mien valmistajille mahdollisuuden tarjota loppuasiakkailleen universaaleja 
I/O-kortteja, joissa käytetään luonnostaan vaarattomia signaaleja. 

Tämä ratkaisu perustuu hyvään yhteistyöhön oman yrityksemme, lop- 
puasiakkaan ja johtavan ohjausjärjestelmien valmistajan välillä. Se on 
auttanut asettamaan vaatimukset erottimien automaattiselle mää-
rittämiselle sekä täyttämään nämä vaatimukset asiakkaan toiveiden 
mukaisesti. Tuloksena ohjausjärjestelmän valmistaja voi nyt esitellä 
ratkaisuja käyttäen meidän tuotteitamme sekä tarjoamaan niitä koh-
dennetusti projekteihin.

Millaista palautetta saatte ohjausjärjestelmien valmistajilta?
Saamme paljon positiivista palautetta. Tietenkin on kiinnostavampaa 
antaa kumppaneidemme puhua itse puolestaan:

Grant Le Sueur, johtaja – ohjaus- ja turvallisuusohjelmistot, 
Schneider Electric – prosessiautomaatiodivisioona
”Olen päässyt aivan äskettäin testaamaan Pepperl+Fuchsin toimittamaa 
etäpäätelaitetta. Olin kiinnostunut selvittämään RM Shell -ohjelmiston 
ominaisuudet, jotta pystyisin arvioimaan käyttökokemusta. Havaitsin  
näiden kokeilujen aikana, että RM Shell -asetusohjelmistossa toiminnal-
lisuus ja helppokäyttöisyys on hyvässä tasapainossa, eikä loppukäyt-
täjän tarvitse tehdä hankalia asetuksien määrityksiä. Olen vakuuttunut, 
että jakelutiimimme ja loppukäyttäjiemme mielestä suoraviivaisen 
selkeä käyttökokemus on iloinen yllätys. Suunnittelussa on huomioitu 
myös yleisimmät etäpäätteiden käyttöön liittyvät vikatilat.”

Kolme kysymystä ...
asiakkuusjohtaja Karsten Fischerille Yhdysvaltain  
Houstonista
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Palkittua turvallisuutta 
kompaktissa rakenteessa

Pursotus- ja paineistusjärjestelmät Jo lähes 25 
vuoden ajan Pepperl+Fuchs Bebco EPS® -brändi 
on tarkoittanut luotettavaa pursotus- ja pai-
neistusjärjestelmien räjähdyssuojausta. Viime 
vuoden kesällä Plant Engineering -lehden lukijat 
antoivat tälle oman vahvistuksensa valitsemalla 
Bebco EPS 5500:n vuoden tuotteeksi sähkötur-
vallisuuskategoriassa. 

Joka vuosi tämän arvostetun palkinnon tavoittelu alkaa, kun 
lehden toimituskunta laatii omiin luokkiinsa jaotellun palkin-
nonsaajaehdokkaiden luettelon. Seuraavaksi lukijat voivat 
tehdä valintansa 100 finalistista. Ääntenlaskun jälkeen pieni-
kokoinen Bebco EPS 5500 valittiin vuoden voittajaksi.
Pienen kokonsa ja täysin automaattisten toimintojensa ansiosta 
Bebco EPS 5500 on äärimmäisen tehokas. Automaattinen  
käynnistystoiminto sekä automaattinen lämpötilan- ja vuodon-
hallinta pitävät suunnittelemattomat käyttökatkoajat mahdol-
lisimman lyhyinä. 

Laite on suunniteltu helposti asennettavaksi, ja koteloilla on 
tilaluokan 2 ja divisioonan 2 maailmanlaajuinen hyväksyntä. 
Kekseliäs kotelon suojaventtiili on paras laatuaan markkinoilla. 
Sen ansiosta nämä yksiköt selviytyvät haasteista lähes missä 
tahansa käyttökohteessa, ulkona ja sisällä.  n

 www.pepperl-fuchs.com/news-bebco

Doug McEldowney, Rockwell Automation Technologies, 
Inc. -yhtiön kaupallinen johtaja
”Rockwell Automation on tehnyt yhteistyötä Pepperl+Fuchsin kanssa 
yli 20 vuoden ajan. Olemme halunneet varmistaa, että asiakkaillamme 
on käytettävissään vakaat ja olemassa oleviin järjestelmiin integroidut 
prosessinohjausominaisuudet. Yhteistyössä hyödynnämme molempien 
osapuolien suunnittelutiimien syvällistä toimialan tuntemusta ratkoes-
samme asiakkaiden monimutkaisia ongelmia. Olemme vakuuttuneita, 
että tämä yhteistyö tuottaa jatkossakin kilpailijoista erottuvia ratkaisuja 
teollisuuden markkinoille sitä mukaa, kun asiakkaamme jatkavat mat-
kaansa verkottunutta liiketoimintaympäristöä kohti.”

Nobuaki Konishi, järjestelmäliiketoimint
adivisioonan apulaisjohtaja, Yokogawan teollisuusauto-
maatioliiketoiminnan pääkonttori
”Päätimme ryhtyä yhteistyöhön markkinajohtaja Pepperl+Fuchsin 
kanssa yrityksen erittäin korkean asiantuntemuksen tason ja luonnos-
taan vaarattomien liityntäjärjestelmien innovointikapasiteetin vuoksi. 
Pepperl+Fuchs ymmärtää meidän ja asiakkaidemme vaatimukset ja 
pystyy mukauttamaan taustalevyjen koon Yokogawan vakiomallisen 
N-IO-taustalevyn mukaiseksi. Näin asiakkaat pystyvät maksimoimaan 
kytkentäkaapin tilan käyttämällä luonnostaan vaarattomia erottimia.”  n

 www.pepperl-fuchs.com/news-dcs
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lista jaottelua yrityksen sisäisten kerrosten välillä, helpottavat aidosti 
joustavan tuotantotavan saavuttamista. Näiden verkotettujen rakentei-
den ansiosta tietoliikenne on mahdollista sopeuttaa sekä vertikaalisesti 
laitoksen sisällä että horisontaalisesti arvoketjun mukaisesti. Tältä osin 
tietoturva on aivan yhtä tärkeää kuin uuden, joustavan lähestymistavan 
löytäminen tietolähteiden erottelemiseksi ja maailmanlaajuisen yhteis-
ymmärryksen saavuttamiseksi standardoidusta protokollasta.
Edistääkseen tuotekehityksen kulkua seuraavan teollisen vallankumo-
uksen vauhdissa saksalaiset ammattijärjestöt tietotekniikan (BITKOM), 
elektroniikkateollisuuden (ZVEI) ja koneenrakennuksen (VDMA) aloilta 
lanseerasivat Plattform Industrie 4.0 -hankkeen. Sen puitteissa 
politiikan, teollisuuden ja tieteen alojen sekä ammattiliittojen edusta-
jat laativat yhdessä suosituksia verkotetun teollisuus 4.0 -konseptin 
saavuttamiseksi. Erilaiset taustat korostavat teollisuus 4.0 -konseptin 
monitieteisyyttä. Seuraavan teollisen vallankumouksen haasteisiin  
voidaan vastata vain, jos tietotekniikan, koneenrakennuksen ja auto-
maatiotekniikan alojen yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

Standardoitua  
ja rajat ylittävää

Standardoitu protokolla, jossa kaikki  
automaatioratkaisun osat sopivat 
yhteen – avaintekijä teollisuus 4.0:n 
älykkäässä tehtaassa. 

Maailmassa puhutaan noin 7 000 eri kieltä. Siksi englantia käytetään 
usein siltana eri kansallisuuksia edustavien ihmisten välisessä kanssa-
käymisessä. Tuotantoprosessien verkottumisen lisääntyessä yhteisen 
ymmärryspohjan merkitys kasvaa. Se on erityisen tärkeää teollisuuden 
nykykehityksen valossa: yhteinen, standardoitu protokolla on olen-
naisessa osassa varmistettaessa, että kaikki tulevaisuuden älykkään 
tehtaan tuotantoprosessin osat – tehtaalta tuotteeseen asti – voivat 
vaihtaa tietoja keskenään.

Maailmanlaajuisessa yhteisymmärryksessä kohti yhtä 
protokollaa
Teollisuus 4.0 -konsepti murtaa rajoja, jotka monin paikoin ovat yhä 
edelleen paikoillaan. Se lähentää järjestelmiä, jotka ennen olivat 
toisistaan erillään: jatkossa tietojen vaihtaminen ja prosessointi ei 
tapahdu vain yrityksen sisäisen automaatiopyramidin tasojen välillä, 
vaan maailmanlaajuisesti kaikkien teollisuudenalojen kesken. Uudet 
verkostorakenteet, jotka eivät enää tunne nykyisin yhä yleistä vertikaa-
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Type

Instance

Development Maintenance/usage
Production Maintenance/usage

Layers

Business

Functional

Information

Communication

Integration

Asset

Control Device 

Station

Work Centers

Enterprise

Connected World

Hierarchy Levels  

IEC 62264 // IE
C 61512

Field DeviceProduct

Life Cycle & Value Stream

IEC 62890

RAMI 4.0 
Hankkeen ensimmäinen todellinen tulos on teollisuus 4.0:n viitearkki-
tehtuurimalli (RAMI 4.0), jonka on kehittänyt Pepperl+Fuchsin teknolo-
giajohtaja Peter Adolphsin johtama viitearkkitehtuureja, standardeja ja 
standardointia käsittelevä työryhmä. Kolmiulotteinen malli kattaa kaikki 
teollisuus 4.0 -konseptin tärkeimmät osat yksinkertaisista kenttälait-
teista, kuten älykkäistä antureista, monimutkaisiin maailmanlaajuisesti 
verkotettuihin tuotantojärjestelmiin. Se ottaa huomioon yrityksen koko 
elinkaaren ja kaikki organisaatiokerrokset.
Seuraavassa on mallin vaaka- ja pystyakselien kuvaus, jonka tarkoituk-
sena on korostaa standardoidun tietoliikennejärjestelmän tärkeyttä. 
Vaaka-akseli (Hierarchy Levels) kuvaa, miten kokonaisuus on teollisuus 
4.0:n älykkään tehtaan organisaatiotasoilla luokiteltu edellä mainittuihin 
hierarkiatasoihin. Tässä suhteessa RAMI-malli kattaa eri ulottuvuudet 
tuotettavan tuotteen analyysistä kenttälaitteen (esim. älykkään anturin) 
kautta aina tuotantolaitoksen ulkopuoliseen verkotettuun maailmaan 
(Connected World) asti.

Pystyakseli (Layers) säätelee tietotekniikan ulottuvuuksia ja tarjoaa 
digitaalisia karttoja tuotantolaitosten varoista. Kerrosten merkitys selve-
nee tarkasteltaessa anturia esimerkkitapauksena: pohja muodostuu 
varoista, tässä tapauksessa laitteesta eli anturista. Seuraava integroin-
tikerros kattaa kaiken sen, mitä tarvitaan anturitietojen saattamiseksi 
seuraavien kerrosten käyttöön. Sen yläpuolella on tietoliikennekerros, 
joka muodostaa turvallisen yhteyden kenttälaitteen ja korkeamman 
tason sovellusohjelmiston välille. Tiedonsiirtokerros, jota kutsutaan 
myös hallintakerrokseksi, sisältää varojen digitaalisen kartan. Säännöt  
ja päätöksentekologiikka toteutetaan toimintokerroksessa. Ylin kerros  
– liiketoimintakerros – edustaa liiketoimintamalleja ja -prosessia koko-
naisuutena. 
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Vakiona OPC UA 
Plattform Industrie 4.0 hanke kannattaa OPC UA:n käyttöä (UA tulee 
sanoista Unified Architecture, IEC 62541) standardiprotokollana. 
Tietoliikennestandardin ansiosta tiedonvaihto on mahdollista yrityksen 
kaikkien tasojen ja sen ulkopuolisen verkotetun maailman välillä. OPC 
UA sisältää useiden siirtokerrosten ohella semanttisen tietomallin, 
jolla taataan tietojen mielekäs esitysmuoto. Selkeästi määriteltyjen 
semanttisten tietomallien lisäksi OPC UA sisältää myös mekanismeja, 
joiden avulla aiempia tietoja voidaan tallentaa ja asettaa käytettäväksi 
merkinantotapahtumia ja palvelimella suoritettavia toimintoja varten. 
OPC UA on avoin, valmistajasta riippumaton standardi. Eräs avainte-
kijöistä käytettäessä OPC UA -protokollaa tuotantojärjestelmissä on, 
että kaikki laitteet, joiden toiminnot ovat käytettävissä integroidun OPC 
UA -palvelimen kautta, voivat antaa eräänlaisen itsearvioinnin muille 
tietoliikennekumppaneille. Tällöin tavanomaista kuvaustiedostojen, ku-
ten IODD- tai GSD-tiedostojen, jakoa erillisen kanavan kautta ei enää 
tarvita. Sen sijaan palvelimella asiakkaan saatavilla ovat välittömästi 
kaikki ominaisuudet jaotellussa hakemistopuussa. 

Havaintopalvelimia käytettäessä rekisteröityjen laitteiden ominaisuudet 
on mahdollista tutkia jo ennen yhteyden muodostamista. Havaintopal-
velin myös tarjoaa kyselyn tehneelle taholle tiedon siitä, miten kyseinen 
laite, esimerkiksi anturi, on tavoitettavissa verkoston kautta. Integroitu 
turva- ja todennuskonsepti takaa turvallisen tiedonsiirron tietoliikenne-
kumppaneiden välillä OPC UA -protokollassa. Jos tarvittavat pääsy-
valtuudet ovat olemassa, OPC UA takaa saumattoman ja universaalin 
tiedonsiirron organisaation kaikkien tasojen välillä ja jopa sen rajojen 
yli. Kolmiulotteisen RAMI-mallin suhteen tämä tarkoittaa, että OPC UA 
-protokolla on yhdistettävissä kaikkiin RAMI-kerroksiin ja -ulottuvuuk-
siin.  n
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Millaisena näet tulevan kehityksen kohti maailmanlaajuista 
protokollaa?
Luulen, että vie vielä aikansa, ennen kuin kaikki osapuolet todella 
pääsevät yhteisymmärrykseen yhdestä protokollasta, jota voidaan 
käyttää maailmanlaajuisesti ja joka mahdollistaa esimerkiksi yhteyden 
pilvisovelluksiin. Sanomapohjaisten järjestelmien kaltaista julkaisu/
tilausmekanismia kehitetään parhaillaan OPC UA -protokollaa varten. 
OPC UA ei myöskään vielä sovellu raskaisiin tosiaikasovelluksiin, sillä 
sen perustana oleva TCP/IP-protokolla ei vielä määritä OPC UA:ta. 
Ideat siirtokerroksen laajentamiseksi esimerkiksi TSN-verkotuksen  
(time-sensitive networking) avulla ovat jo olemassa, joten voimme 
odottaa tällaisten laajennusten löytävän lähitulevaisuudessa tiensä 
OPC UA -standardointiin. Universaali protokolla on välttämätön eri-
tyisesti maailmanlaajuisen verkottumisen näkökulmasta, sillä muutoin 
tuotantoprosessien välinen tietoliikenne tulee aina olemaan mahdollista 
vain yritysten ja maiden sisäisesti. Standardoidun tietomallinsa ansiosta 
OPC UA on hyvissä asetelmissa kilpailemassa ensimmäisestä sijasta. 
Meidän tulee hyödyntää nykyinen etumatka ja vakiinnuttaa OPC UA 
protokollaksi, jonka avulla kaikki osat voivat vaihtaa tietoa kaikkien 
kanssa, sillä juuri se on teollisuus 4.0:n tärkein edellytys.  n

Jörg Nagelille, Pepperl+Fuchsin teollisuus 4.0:n ja  
teollisen internetin ratkaisujen asiantuntijalle

Mitkä ovat OPC UA:n edut OPC Classic -protokollaan  
verrattuna?
OPC UA on seuraajaprotokolla, joka kaivautuu paljon syvemmälle 
ja tarjoaa toimintoja, joihin OPC Classic ei vielä kykene. OPC UA on 
esimerkiksi alustariippumaton. Tärkein OPC UA:n tarjoama etu, joka 
tekee siitä erittäin mielenkiintoisen Teollisuus 4.0:n puitteissa luotavan 
tietoliikennejärjestelmän suhteen, on sen universaali tietomalli. Se, 
mikä OPC Classic -protokollassa oli vielä sovelluksen kehittäjän määri-
teltävissä, on nyt standardoitua ja valmistajasta riippumatonta.
OPC UA:n palvelulähtöisen arkkitehtuurin ansiosta mikä tahansa 
tietotekniikkajärjestelmä pääsee käsiksi kentällä oleviin tietolähteisiin. 
Mitään erityisiä tietoliikennereittejä ei tarvita integraatioon, pelkkä  
verkkoliitäntä riittää. Tämän seurauksena OPC UA -palvelinta käyttävä 
laite on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin. 

Miksi OPC UA soveltuu erityisen hyvin teollisuus 4.0:n  
standardiprotokollaksi?
OPC UA kykenee paljon muuhunkin kuin vain ”siirtämään” tietoa A:sta 
B:hen. Varsinaista siirtokerrosta täydentää semanttinen tietomalli, 
joka mahdollistaa semanttisen yhteentoimivuuden kaikkien tietolii-
kennekumppaneiden kesken. Kenttätasolta, esimerkiksi älykkäistä 
antureista, lähtee varsinaisten mitattujen arvojen (prosessitietojen) 
lisäksi eteenpäin myös muoto-, tärkeys-, konteksti- ja rakennetietoa. 
IT-tasolta pääsee suoraan käsiksi antureihin OPC UA:n kautta. Tietojen 
tulkinta on helppoa anturin eräänlaisen ”itsearvioinnin” ansiosta, joka 
sisältää tiedot anturin ominaisuuksista.

Kolme kysymystä …
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Hannoverin teollisuusmessujen vuoden 2016 teemana ovat integroidun teollisuuden 
ratkaisut. Tänä vuonna HANNOVER MESSE yhdistää voimansa maailman talousmahdin 
USA:n kanssa ja esittelee teollisuus 4.0 -konseptia ja järjestelmiä, jotka tuovat tuotan-

tolaitoksiin älykkyyttä ja läpinäkyvyyttä ja parantavat niiden tuottavuutta.

Yhdysvallat on superlatiivien maa: majesteettisia vuoristomaisemia, 
upeita punapuita, Grand Canyon, ja kansainvälinen taiteen, kulttuurin, 
muodin ja talouden keskus New York. Saksalaisella automaatioyri-
tyksellä Pepperl+Fuchsilla on yli 30 vuoden ajan ollut toimipiste tässä 
rajattomien lupausten maassa. Yhteistyömme perustuu keskinäiseen 
kommunikointiin ja reiluihin strategioihin kaikissa toiminnoissamme 
– innovatiivisesta tuotekehityksestä monikulttuurisiin markkinointikon-
septeihin.

Yhdysvaltain markkinat laajenevat edelleen
Yhdysvallat on kiinnostava tuotantopaikka saksalaisille yrityksille:  
Pepperl+Fuchsilla on ollut Pohjois-Amerikan Twinsburgissa, Ohiossa 
tytäryhtiö jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. ”Tämän vuonna 1983 
avatun toimipisteen johtava periaate oli myynnin, tuotekehityksen, 

YHDYSVALTOJEN LIPPU

Yhdysvaltojen lipun 50 tähteä edustavat  
liittovaltion 50 osavaltiota. 13 raitaa 
puolestaan symboloivat 13:a siirtokuntaa, 
jotka itsenäistyivät Isosta-Britanniasta 
vuonna 1776.

MIKSI LIPUSSA ON TÄHTIÄ 
JA RAITOJA?

Tähdet ovat taivaan ja ihmisten ikiaikaisen, 
jumalallisen tavoitteen symboli. Raidat  
symboloivat auringon säteitä.

kuljetuksen ja tuotannon järjestäminen Pohjois-Amerikan asiakasvaa-
timusten mukaisesti”, muistelee Jim Bolin, Pepperl+Fuchsin Amerikan 
alueen johtaja. Periaatetta vahvistettiin avaamalla kaksi ratkaisusuun-
nittelukeskusta (Solution Engineering Center, SEC) Teksasin Houstoniin. 

Menestystä alusta alkaen 
Vain 20 mailia kaakkoon Clevelandista, joka on maailman rockpää-
kaupunki, sijaitsee Twinsburg ja Pepperl+Fuchsin Pohjois-Amerikan 
toimipiste. Kyseessä ei ole pelkkä myyntikonttori: toimipisteeseen 
kuuluu toimistotiloja, tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, tuotantoalueita, 
koulutustila asiakkaille ja jakelulaitoksia. Twinsburgin tehdas on ainoa 
kansainvälinen tytäryhtiömme, joka on vastuussa maailmanlaajuisesta 
liiketoimintayksiköstä eli Bebco EPS:n ja VisuNet HMI:n kansainvälisestä 
innovaatiokeskuksesta. 
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PUNAINEN, VALKOINEN, SININEN

Sininen, punaisen ja valkoinen väri ovat peräisin Iso-Britannian Union 
Jack -lipusta, jota myös Britannian siirtokunnat käyttivät. Nykyään 
värien merkitykset ovat seuraavat: valkoinen tarkoittaa puhtautta ja 
viattomuutta, punainen urheutta ja kestävyyttä ja sininen valppautta, 
sinnikkyyttä ja oikeudenmukaisuutta.
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Control-lehden lukijat valitsivat Pepperl+Fuchsin vuoden 2016 parhaak-
si teollisten kotelojen pursotus- ja paineistusjärjestelmien toimittajaksi 
jo kolmattatoista kertaa peräkkäin. Twinsburgissa tehdasautomaation 
anturien muutosryhmä tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja luo 
kunkin asiakkaan sovelluksiin räätälöityjä mittauslaitteita. Yksi tällainen 
ainutlaatuinen ratkaisu on vuonna 1997 kehitetty Pile Driver, joka on 
erittäin kestävä lähestymiskytkin.

Mustan kullan kutsu
Teksas on väkimäärältään ja pinta-alaltaan Yhdysvaltojen toiseksi suu-
rin osavaltio, jonka talous lähti nousuun, kun alueelta löydettiin suuria 
öljyvarantoja vuonna 1901. Niin kutsuttu musta kulta muutti osavaltion 
talouden ja antoi Teksasille keskeisen roolin koko Yhdysvaltojen talou-
dessa, johon se vaikuttaa öljyn ja kaasun tuotannolla, öljyn jalostuksella 
ja petrokemian teollisuudella. 

Teksas tarkoittaa ystävää
Nimi Teksas on peräisin Hasinai-intiaanikielen sanasta Táysha, joka  
tarkoittaa ystävää tai liittolaista. ”Merkitys on hyvä syy sille, että 
Pepperl+Fuchs päätti perustaa toimipisteen tähän osavaltioon ja 
vahvistaa yhteistyösuhdettaan Yhdysvaltojen kanssa toisen tytäryhtiön 
kautta”, selittää Bolin. SEC-keskus avattiin Houstoniin 1.5.2013. Tässä 
toimipisteessä kehitetään ja valmistetaan pääasiassa ohjausyksiköitä, 
kytkinkaappeja ja pursotus- ja paineistusjärjestelmiä. Laitoksessa on yli 
1 100 m² tilaa, josta yli 800 m² on tuotantokäytössä. Pepperl+Fuchsilla 
on kuitenkin laajennussuunnitelmia, jotka nostavat toiminnan uudelle 
tasolle.

Lähellä teollisuutta, lähellä asiakkaita
Tänä keväänä Pepperl+Fuchs aikoo aloittaa 11 000 m²:n nykyaikaisen 
varastointi- ja tuotantolaitoksen rakentamisen Houstonin lähellä. Uu-
sissa tiloissa on tulevaisuudessa laajennettu ratkaisusuunnittelukeskus 
(Solution Engineering Center, SEC), koulutustilat asiakkaille, varastoti-
laa ja jakelulaitoksia. ”Varasto toimii Pepperl+Fuchsin tuotteiden esit-
telytilana”, sanoo Bob Smith, Twinsburgin tehdasautomaation johtaja. 
”Asiakkaamme voivat tulla tänne katsomaan, miten tekniikkamme 
toimii todellisissa sovelluksissa.” Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytet-
tävien laitteiden sertifioimiseen ei enää kulu kuukausia, sillä uudessa 
keskuksessa Pepperl+Fuchs pystyy rakentamaan ja sertifioimaan alan 
johtavia tuotteita muutamassa päivässä. 
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Houston, yksi Amerikan cooleimmista kaupungeista
Pepperl+Fuchsin lisäksi tuhannet yhtiöt ovat siirtäneet tai laajentaneet 
toimintojaan Houstoniin. Itse asiassa Houstonissa onkin toiseksi  
eniten Fortune 500 -luetteloon yltäneiden yhtiöiden pääkonttoreita 
heti New Yorkin jälkeen. Vuonna 2012 Forbes-lehti valitsi vuosittai-
sessa listauksessaan Houstonin Amerikan cooleimmaksi kaupungiksi. 
Lisäksi Houstonissa toimii Lyndon B. Johnson Space Center, joka on 
Amerikan astronauttijoukkojen päämaja ja paikka, jossa astronautteja 
koulutetaan avaruusmatkoja varten. Houstonin viileä imago ei karise 
vuoden kuumimpinakaan päivinä.

Tehty USA:ssa – asiakkaiden lähellä olemisen hyödyt
Pepperl+Fuchsin kasvu on ollut valtavaa ja sitoutumisemme ja sijoi-
tuksemme Amerikkaan ja Houstoniin ovat merkittäviä. Made in USA 
-merkintä on tärkeä Amerikan markkinoilla, koska monet amerikkalai-
set ostavat vain tuotteita, jotka on tehty heidän kotimaassaan. Vuosien 
ajan tuotanto suuntautui Yhdysvalloista halvempiin maihin. Paikallisen 
tuotannon kannattavuus on kuitenkin jälleen parantunut ja asiakaspal-
velu on ratkaiseva tekijä Amerikassa menestymiselle. ”Palvelun laatu 
on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Bob Smith, Twinsburgin tehdasau-
tomaation johtaja. Hän lisää: ”Tällä hetkellä panostamme jatkuvasti 
enemmän asiakaspalveluun. Tämä vie meidät lähemmäs asiakkaitam-
me – mikä on ollut periaatteemme jo yli 30 vuoden ajan.”  n
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Painoa yli 300 kg  
ja aina nälkä 

Etelä-Afrikassa salametsästäjät surmaavat joka vuosi 
satoja sarvikuonoja niiden sarvien kauppaamiseksi. 
Nuoret yksilöt jätetään usein oman onnensa nojaan. 
Pepperl+Fuchs on nyt adoptoinut pienen sarvikuono- 
orvon ja antanut Ozille uuden kodin.

Pepperl+Fuchsin ansiosta Krugerin kansallispuiston nuori sarvikuono- 
orpo on nyt löytänyt uuden kodin. Yritys adoptoi sarvikuonopienokai-
sen ja antoi suojatilleen kuuluisan taikurin nimen Oz, joka hepreaksi 
tarkoittaa voimaa. Sarvikuono pääsi asumaan eläinpuistoon. ”Adopti-
osopimus” on jo allekirjoitettu ja Oz on asettunut hyvin taloksi. Vuoden 
ikäinen ”pienokainen” painaa yli 300 kiloa ja juo jopa 16 litraa maitoa 
joka päivä. Puistokokemuksensa jälkeen se tarvitsee yhä lisäravintoa.  
Kun Oz on kahden vuoden päästä aikuinen ja riittävän vahva, se pa-
lautetaan takaisin luontoon.  n

Niitä on ollut maan päällä lähes 50 miljoonan vuoden ajan. Muut 
eläimet jättävät ne useimmiten rauhaan, mikä ei ole yllättävää, kun 
huomioidaan niiden jopa 1,5 tonnin paino ja neljän metrin pituus. Nämä 
otukset ovat sarvikuonoja, jotka koostaan huolimatta ovat vaarassa 
kuolla sukupuuttoon. Tämä johtuu siitä, että näillä jättiläismäisillä lehtiä 
ja ruohoa syövillä eläimillä on säälimätön vihollinen, jota vastaan ne 
eivät pysty puolustautumaan: salametsästäjät, joilla on tähtäimessään 
sarvikuonojen sarvet. 

Aasiassa sarvikuonon sarvia käytetään vaivojen hoitoon, mikä riittää 
salametsästäjille syyksi metsästää näitä eläimiä. Sarvikuonot ammu-
taan tai niiden sarvet kiskotaan irti lihasta eläimen ollessa vielä elossa, 
minkä jälkeen sarvikuono jätetään kuolemaan verenvuotoon. Sarvet 
muutetaan jauheeksi, joka salakuljetetaan Kiinaan ja Vietnamiin laitto-
man salakuljettajien verkoston kautta. Tämä on merkittävä ongelma 
Etelä-Afrikassa, jossa elää noin kolme neljäsosaa maailman sarvikuo-
noista. Nuoret yksilöt jäävät usein yksin nälkäisenä ja eksyneenä. 
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OTC
May 2 – 5 // Booth 4835/8457 // Houston, Texas, USA

SCHNEIDER AUTOMATION CONFERENCE
May 23 – 26 // New Orleans, Los Angeles, USA

ELIADEN 2016
May 31 – June 2 // Booth C02-12 // Lillestrøm, Norway

SEPEM EST
May 31 – June 2 // Colmar, France

CEMAT
May 31 – June 3 // Hall 27, Booth D43 // Hanover, Germany 

HANNOVER MESSE
April 25 – 29 // Hall 9, Booth D76 // Hanover, Germany

INTERPHEX
April 26 – 28 // Booth 2057 // New York City, New York, USA

YOKOGAWA USERS CONFERENCE 
October 3 – 6 // Orlando, Florida, USA

OTD
October 19 – 20 // Booth B-1090 // Bergen, Norway

EMERSON EXCHANGE 
October 24 – 28 // Austin, Texas, USA

SEPEM SUD-OUEST
September 27 – 29 // Toulouse, France

TESISLERDE MODERNIZASYON VE VERIMLILIK ZIRVESI 2016
September 29 – October 1 // Istanbul, Turkey 

AUTOMATION 2016
August 22 – 25 // Booth H1 // Mumbai, India

ONS
August 29 – September 1 // Booth 750 // Stavanger, Norway

AUTOMATION FAIR
November 9 – 10 // Atlanta, Georgia, USA

SPS IPC DRIVES
November 22 – 24 // Hall 7A, Booth 330 // Nuremberg, Germany

VALVE WORLD
November 29 – December 1 // Hall 4, Booth 4A22 // Düsseldorf, Germany 
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