
Automaation aallonharjalla
Ainutlaatuisen tuotekehitystyön ja sovelluksia koskevan asiantuntemuksen 
ansiosta Pepperl+Fuchsin ultraäänianturitekniikka on aivan omaa luokkaansa.

Älykäs silta tulevaisuuteen
Teollisuus 4.0 on toistaiseksi ollut enemmän käsite kuin todellisuutta.  
SmartBridgeksi nimetty sovitin antaa esimakua siitä, mitä tuleman pitää.

Suolainen ympäristö, tehokas anturi
Frisia Zoutissa käytössä oleva F31K2 antaa luotettavaa palautetta  
venttiiliasennoista sekä tehtaan parhaasta mahdollisesta  
käytettävyydestä.
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Älykäs silta tulevaisuuteen
Sovitin näyttää teollisuus 4.0:n potentiaalin

Pepperl+Fuchs maailmalla
Projektit, uudet tehtaat, tapahtumat ja paljon muuta

Tulppaaneja, juustoja sekä muita  
menestyneitä vientituotteita
Hollanti – Hannoverin messujen yhteistyökumppani 
vuonna 2014

Markkinat + Trendit

Seuraa meitä Twitterissä, josta saat tietoosi automaatio-
teknologian tuoreimmat uutiset ja hyödyllisiä linkkejä. 
www.twitter.com/PepperlFuchs

Ryhdy YouTube-kanavamme tilaajaksi ja pääset säännöl-
lisesti katsomaan uusia videohaastatteluja sekä esittelyjä 
ja saat taustatietoja teknologioista.
www.youtube.com/PepperlFuchsGmbH

Hyvä lukija
Teollisuus 4.0 on tähän asti ollut ennemminkin käsite kuin todellisuutta. 
Olemme vasta aloittelemassa kehitystä, jossa on edetty pitkälle muilla 
aloilla. Ei kestä enää kauaa, kunnes verkkoon liitetyt ja GPS:llä varus-
tetut älypuhelimet ohjaavat kokonaisia liikennevirtoja kyberfyysisenä 
järjestelmänä, vaihtavat määränpäitä koskevaa tietoa ja varmistavat, 
että teiden käyttö on tehokasta. Mutta mitä tämä tarkoittaa automaati-
oteknologialle? Tässä asiayhteydessä teollisuus 4.0 tarkoittaa suurten 
tuotantoyksiköiden ja kokonaisten yritysten verkottumista. Kyseessä 
on erittäin monimutkainen tehtävä ja sen suorittamiseen kuluu run-
saasti aikaa. 
SmartBridgen esitteleminen on meille ensimmäinen askel kohti teol-
lisuus 4.0:aa. Sivulta 18 eteenpäin voit lukea termin merkityksestä ja 
siitä, mitä teollisuus 4.0 tuo tullessaan teollisuudenalallemme. 

Tutustu tarkemmin Pepperl+Fuchsin ultraääniantureiden tuotekehi-
tykseen. Kansikuvajuttumme kertoo ainutlaatuisesta vertikaalisesta 
integraatiostrategiastamme sekä viimeisimmistä sovellusratkaisuista 
ultraäänitekniikassa, joka on kehittynyt huimasti.
 

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Tohtori Peter Adolphs,  
tuotekehityksen toimitusjohtaja

Odotamme palautettasi tästä numerosta. Kommentit voi lähettää 
osoitteeseen: newsletter@pepperl-fuchs.com
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Ultraäänianturit eivät enää ole erikoisratkaisuja, vaan niitä  
käytetään yleisesti kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin. 

Pepperl+Fuchs kehittää ultraäänianturitekniikkaa nykyisiin ja  
tuleviin sovelluksiin ainutlaatuisen kehityskokemuksensa  

ja vertikaalisen integraatio-osaamisensa turvin.

Ydinelementti
Ultraääniantureiden toiminta perustuu signaalin lähettämisen ja vastaan-
ottamisen välisen ajan mittaamiseen: anturi lähettää lyhyen akustisen 
pulssin, joka heijastuu esineestä tai pinnasta takaisin anturiin. Koska 
äänennopeus tiedetään, pystytään äänen kulkema matka laskemaan 
signaalin lähettämisen ja kaiun vastaanottamisen välillä kuluneen ajan 
perusteella. 
Ääni syntyy anturin ytimen pietsokeraamisessa elementissä. Virtasysä-
ys vaikuttaa keraamiseen elementtiin ja sen aiheuttama mekaaninen  
pulssi synnyttää ääniaaltoja. Kun kaiku palaa anturiin, samat tapahtu-
mat toistuvat käänteisessä järjestyksessä: äänenpaine vaikuttaa keraa-
miseen elementtiin, joka muuntaa mekaanisen energian sähköiseksi 
signaaliksi. 

Miehet pidättävät hengitystään, kapteeni kuiskaa komentoja ja hitaasti 
etenevän sukellusveneen hiljaisen hurinan lisäksi kuuluu ainoastaan 
kaikuluotaimen säännöllinen ääni. Yksikään sukellusvene-elokuva ei  
ole täydellinen ilman tätä kohtausta. Jännittävästä tilanteesta tuttu 
ääni kuuluu muuntimesta, joka lähettää äänisignaaleja ja vastaan-
ottaa niiden kaiut. Niiden perusteella järjestelmä pystyy paikanta-
maan vaaralliset karikot ja vihollisen alukset. Automaatiotekniikassa 
käytettävät ultraäänianturit toimivat samalla periaatteella. Niiden 
ääntä ei kuitenkaan kuule ihmiskorvalla. Siitä huolimatta menetelmä 
on erittäin luotettava käytännöllisesti katsoen kaikissa olosuhteissa. 
Markkina- ja teknologiajohtaja Pepperl+Fuchs kehittää huipputason 
ultraäänitekniikkaa, mikä on (lähes) yhtä jännittävää kuin sukellusve-
netrillerit.
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Kaikki lähtee komponenteista
Pietsokeraaminen materiaali on erittäin kovaa, mutta ääniaallot liikkuvat 
ilmassa, joka on erittäin pehmeä materiaali. ”Keraamisen materiaalin 
ja ilman impedansseissa on suuri ero, eli myös vastusero on suuri, 
kun materiaali vastustaa ääniaaltoja. Jotta ääni hajaantuisi halutulla 
tavalla, sen siirtämiseen tarvitaan adaptaatiokerros”, kertoo Karl-Heinz 
Dausch, joka on vastuussa Pepperl+Fuchsin ultraäänimuuntimen 
kehittämisestä. Ontoista lasihelmistä ja epoksihartsista koostuvalla 
kerroksella on merkittävä vaikutus muuntimen toimintaan. 

Ainutlaatuinen vertikaalinen integraatio
”Muista yrityksistä poiketen me emme osta ultraäänimuuntimia, vaan 
valmistamme ne itse. Valmistamme jopa värähtelykalvon materiaalin 
itse”, kertoo ultraäänituotteista vastaava Franz-Josef Heimerl. Vä-
rähtelykalvon muoto ja materiaali optimoidaan siten, että ne takaavat 
ultraäänisignaalin parhaan mahdollisen siirtymisen ympäröivään 
ilmaan. Värähtelykalvon takaosaan sijoitettu metallirengas keskittää  
ja voimistaa lähetettyä ääntä. Äänikeilaa eli aluetta, jolla anturi havait-
see esineet, voidaan kaventaa ja pidentää. Keraamisen materiaalin, 
värähtelykalvon ja metallirenkaan lisäksi anturi sisältää synteettistä 
vaahtomuovia, joka sijaitsee muuntimen ja kotelon välissä. Vaahtomuovi 
pitää komponentit paikallaan, estää ääntä kulkeutumasta koteloon 
väärin ja vaimentaa muuntimen liikettä pulssin lähettämisen jälkeen. 
Pepperl+Fuchs suunnittelee ja valmistaa myös vaahtomuovin itse. 
Ultraäänianturin muunninta varten erikseen suunniteltu elektroniikka  
ja ohjelmisto varmistavat tarkan signaalin analysoinnin ja mahdollisim-
man pienen kuolleen alueen. 

Kehitystyö tehdään tekniikkakeskuksessa  
lähellä tuotantoa
”Ultraääniantureissa tuotteen laatu, toimivuus ja kestävyys määräytyvät 
useiden yksityiskohtien sujuvan yhteispelin mukaan, mikä on yleistä 
automaatiotekniikassa”, Karl-Heinz Dausch sanoo. Onttojen lasihelmi-
en laadulla ja koolla on siis yhtä suuri merkitys kuin synteettisen vaah-
tomuovin vaimennusominaisuuksilla. Pepperl+Fuchsin ultraääniantu-
reiden kehityskeskuksessa kaikkia vaihtoehtoja voidaan valmistaa ja 

testata käytännössä. Myös massatuotantoon valmistaudutaan testaus-
prosessin aikana. Pepperl+Fuchsin massatuotanto on ollut käytössä 
Singaporessa 20 vuoden ajan. Omien testitilojen ansiosta lähes kaikki 
olosuhteet, joille anturit altistuvat, voidaan tuottaa keinotekoisesti. Testi-
tiloihin kuuluu muun muassa ilmastointiyksiköitä, suojattu EMC-huone 
(EMC = sähkömagneettinen yhteensopivuus) sekä tyhjiökaappi, jolla 
voidaan simuloida jopa 2 000 metriä merenpinnan yläpuolella olevia 
olosuhteita. 

Sopivia moneen käyttötarkoitukseen
Saksan Ambergissa ja Mannheimissa työskentelevien ultraääniasiantun-
tijoiden viimeisin keksintö on ultraäänipää, joka on päällystetty ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla. Laite on ensimmäinen 
täysin tiivis etäisyysmittaukseen soveltuva anturi, joka on ihanteellinen 
kriittisiin pesusovelluksiin ja elintarvikkeiden valmistukseen liittyviin 
sovelluksiin. 
”Ultraäänianturitekniikka on kehittynyt paljon. Aiemmin ultraääniantu-
reita käytettiin lähinnä likaisissa ja pölyisissä ympäristöissä. Nykyään 
tekniikkaa käytetään kaikenlaisissa sovelluksissa”, Franz-Josef Heimerl 
sanoo. Ultraäänitekniikka on osoittautunut toimivaksi monilla osa-
alueilla. Tehdasautomaatiossa sen kyky erottaa kaikki kohteet väristä 
ja materiaalista riippumatta mahdollistaa uusien ratkaisujen käytön. 
Sama pätee sisälogistiikkaan ja varastologistiikkaan sekä elintarvikete-
ollisuuteen. ”Etäisyyden mittaamisessa kannattaa aina harkita ultraää-
nianturitekniikan käyttöä. Usein tekniikan vahvuudet tuovat kokonais-
prosessiin lyömättömiä etuja”, Franz-Josef Heimerl painottaa. 

Näkymä Pepperl+Fuchsin ultraäänitekniikkakeskuksen kulissien takaa. 
Ultraääniantureiden ydinelementit kehitetään täällä.

Ultraäänitekniikan opas  
on nyt ladattavissa 

Miten ultraäänianturi toimii? Miten voit 
optimoida sovelluksesi ultraääniantu -
rin avulla? Ultraäänitekniikan oppaas-
sa on vastaukset näihin ja moniin 
muihin ultraäänitekniikkaa koskeviin 
kysymyksiin selkeässä ja kiinnosta-
vassa muodossa. Lataa opas itsellesi 
ilmaiseksi:

www.pepperl-fuchs.com/technology-guide

06

http://www.pepperl-fuchs.com/technology-guide


Pienistä yksityiskohdista suuria etuja

Ultraäänianturitekniikkaa  
koskeva haastattelu. 
Haastateltavina Franz-
Josef Heimerl, Karl-Heinz 
Dausch ja tohtori Till 
Steiner.

pääkonttorin yhteydessä ja Siemensin entinen Ambergin-toimipiste. 
Ultraäänitekniikan kokemusta on siis kertynyt kahdesta eri yrityksestä 
kolmenkymmenen vuoden ajalta ja asiantuntijatiimimme on maailman-
laajuisesti vertaansa vailla. 

Mitä tämä merkitsee asiakkaillenne?
Tohtori Till Steiner: Asiakkaamme hyötyvät laajasta sovellus- ja kehitys-
kokemuksestamme. Antureidemme ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi 
värähtelykalvo, jossa on täysin sileä ulkopinta. Sen ansiosta anturin 
pinta hylkii epäpuhtauksia erinomaisesti. Tämä saattaa kuulostaa pie-
neltä yksityiskohdalta, mutta käytännössä se on erittäin hyödyllinen. 
Olemme ainoa teollinen ultraääniantureiden valmistaja, joka valmistaa 
anturin muunninelementin itse.

Miksi se on tärkeää?
Karl-Heinz Dausch: Värähtelykalvo on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa 
muun muassa anturin laatuun. Epoksihartsin ja onttojen lasihelmien 
seoksen voisi ostaa erikseen, mutta materiaalien ominaisuuksilla on 
merkittävä vaikutus ultraäänisignaalin laatuun. Sen vuoksi kehitämme  
ja valmistamme nämä raaka-aineet itse ja mukautamme niitä jatkuvasti 
uusiin sovelluksiin ja asiakkaidemme erityistarpeisiin. Näin voimme 
tarjota laadukkaita ratkaisuja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ultraäänian-
turitekniikan osaamista kaipaavan kannattaa kääntyä Pepperl+Fuchsin 
puoleen. 

Franz-Josef Heimerl,  
tuotehallintajohtaja, ultraäänianturit

Karl-Heinz Dausch,  
kehitysjohtaja, ultraäänianturit

Tohtori Till Steiner, tekniikka-  
ja innovaatiokehitysjohtaja,  
ultraäänianturit

Mihin tarkoitukseen ultraäänitekniikkaa alun perin käytettiin?
Franz-Josef Heimerl: Kolmekymmentä vuotta sitten ultraäänitekniik-
kaa käytettiin esimerkiksi jätevedenkäsittelyssä ja kaivoste ollisuudessa. 
Näissä ympäristöissä antureiden on kestettävä likaa, pölyä, kosteutta 
ja mekaanista rasitusta. Laitteiden on myös pystyttävä tunnistamaan 
suuri määrä materiaaleja. Ultraäänianturit täyttävät nämä vaatimukset  
hyvin, sillä niiden rakenne tekee niistä erittäin kestäviä. Niitä ei myös-
kään tarvitse huoltaa juuri lainkaan. Tämän vuoksi ultraäänianturit 
ovat myös erittäin kustannustehokas ratkaisu useimpiin mittausteh-
täviin. 

Mikä tekee ultraäänianturitekniikasta niin kestävää?
Tohtori Till Steiner: Lika ja epäpuhtaudet eivät vaikuta tekniikkaan 
käytännössä lainkaan. Anturi lähettää ääntä, vaikka sen pinnalla olisi 
likaa tai muita epäpuhtauksia. Äänen tuottavan kalvon värähtely puh-
distaa kalvon ja estää epäpuhtauksia tarttumasta siihen. Havaittavan 
kohteen väri tai materiaali ei myöskään vaikuta heijastuvaan ääneen. 

Onko ultraäänitekniikka tarkoitettu nimenomaan vaikeisiin 
olosuhteisiin? 
Karl-Heinz Dausch: Ultraäänianturit ovat ihanteellinen ratkaisu haastaviin 
ympäristöihin, eikä muita vaikeisiin olosuhteisiin sopivia vaihtoehtoja 
usein olekaan tarjolla. Ne sopivat kuitenkin erinomaisesti myös muihin 
teollisuussovelluksiin, kuten tuotantotekniikan ja logistiikan sovelluksiin, 
täyttö- ja pakkauslinjoille, varastoihin ja sisälogistiikkaan. Ultraäänitek-
niikan edut tunnetaan nykyään entistä paremmin ja tekniikan käyttö 
varmasti yleistyy tulevaisuudessa. Mikään muu teollisuuden mittaus- ja 
ohjaustekniikan mittausmenetelmä ei ole yhtä monipuolinen. 

Missä asemassa Pepperl+Fuchs on ultraääniantureiden  
valmistajana?
Franz-Josef Heimerl: Teollisuussovelluksissa olemme selkeästi maa-
ilmanlaajuinen markkinajohtaja. Olemme olleet intensiivisesti mukana 
tekniikan kehittämisessä alusta alkaen. Vuonna 2010 Pepperl+Fuchs 
osti Siemensin lähestymiskytkinliiketoiminnan, joka sisältää myös 
ultraäänianturit. Meillä on siis nyt kaksi kehitysosastoa Mannheimin 
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Suojaa henkilökunta ja laitteet

Ultraäänianturit Tarkka VariKont L2-ultraäänianturi tekee 
haarukkatrukkien, ajoneuvonostureiden ja henkilönos-
tinten käytöstä turvallisempaa, tarkempaa ja tehokkaam-
paa. Logistiikassa, rakennusalalla ja teollisuudessa, 
laitteesta on tullut lähes korvaamaton.

Pieni, kestävä anturi on suunniteltu pääasiassa ulkokäyttöön ja se kes-
tää vettä, sumua, lämpötilavaihteluja ja erittäin alhaisia lämpötiloja esi-
merkiksi kylmävarastokäytössä. Haarukkatrukin etuosaan asennettuna 
VariKont L2-ultraäänianturi tarkistaa, onko haarukassa kuormalavaa 
ja onko haarukka kokonaan kuormalavan sisällä. Anturi tunnistaa lähes 
minkä tahansa materiaalin metallista maaliin, puuhun ja muovikalvoon. 
Anturin ansiosta kuormalava pysyy jatkuvasti kuljettajan hallinnassa. 
Ultraäänianturi säätää myös trukin nopeutta ja parantaa siten työtur-
vallisuutta. Jos masto on ulkona ja kyydissä on kuormalava, ultraää-
nianturi rajoittaa trukin nopeutta. Jos masto on ulkona, mutta kyydissä 
ei ole mitään, anturi sallii nopeamman ja tehokkaamman toiminnan. 

Henkilönostinten kanssa käytettynä VariKont L2 parantaa turvallisuut-
ta. Koneen ympärille ja työskentelyalustan alapuolelle on asennettava 
useita antureita. Ultraäänianturit havaitsevat toiminta-alueella olevat es-
teet ja esteen havaittuaan rajoittavat nopeutta tai pysäyttävät laitteen 
kokonaan. Ne siis estävät törmäykset kaivureihin, nostureihin, seiniin 
ja rakennusmateriaaleihin, jolloin vältytään onnettomuuksilta ja kalliilta 
omaisuusvahingoilta. 

Pienikokoinen VariKont L2 
on helppo asentaa nosto-
haarukkaan.

Ultraäänianturit asennetaan työskentelyalustan 
alapuolelle törmäysten välttämiseksi. 
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Magneettista tarkkuutta robottisovelluksiin

Pyörivän liikkeen anturit Teollisuusrobottien on toimittava  
erittäin tarkasti vaikeissakin olosuhteissa. Pepperl+Fuchsin 
uudet magneettiset pyörivän liikkeen anturit sopivat erin-
omaisesti tällaisiin käyttöympäristöihin. Nämä äärim-
mäisen kestävät ja kompaktin kokoiset anturit valvovat  
robotin käsivarsien asentoa ja nopeutta 0,1 asteen tark-
kuudella.

Teollisuusrobotit kuuluvat tuotanto- ja kuljetusteollisuuden arkipäivään. 
Ne kokoavat piirilevyjä, lastaavat tavaroita kuormalavoille, ohjaavat 
lasereita, hitsaavat ja leikkaavat metallia ja nostavat tonnien painoisia 
osia. Kaikissa näissä käyttökohteissa tarkkuus on ensisijaisen tärkeää.

Äärimmäistä tarkkuutta tuotantoprosesseihin
Monimutkaisissa prosesseissa robotin akseleiden liikkeet on pystyttava 
kalibroimaan tarkasti suhteessa toisiinsa. Kutakin akselia ohjaa oma 
moottori. Anturit valvovat kiertoliikkeitä ja ohjainyksikkö tarkastelee 
anturien signaaleja. ”Tähän asti robottien valmistajien on pitänyt tehdä 
valinta joko tarkkojen, pienikokoisten tai kestävien anturien välillä”, 
kertoo Stefan Horvatic, Pepperl+Fuchsin pyörivän liikkeen anturien 
tuotepäällikkö. ”Resolverit ja perinteiset magneettiset anturit ovat  
pienikokoisia, mutta melko epätarkkoja, kun taas hyvin tarkkojen optisten 
pyörivän liikkeen anturien toiminta saattaa häiriintyä pölyn, tärinän tai 
lämpöti lan vaihteluiden takia. Pepperl+Fuchsin uudet magneettiset 
pyörivän liikkeen anturit tuovat lopultakin ratkaisun tähän ongelmaan.” 
Niiden tarkkuus on jopa 0,1° ja erottelukyky jopa 16 bittiä ja anturit 
ovat silti äärimmäisen kestäviä.

Paras yhdistelmä
Uusissa magneettisissa pyörivän liikkeen antureissa yhdistyy kaksi 
sähkömagneettista periaatetta – Hallin ilmiö ja Wiegandin ilmiö. Tämä 
kulumaton tekniikka takaa laitteen ehdottoman luotettavuuden ja 
kestävyyden myös ääriolosuhteissa. Tarkkuus ja erittäin hyvä erottelu-
kyky yhden kierroksen käyttökohteissa on täysin uusi keksintö. Uuden 
anturin kompaktista muotoilusta on valtavasti hyötyä. Monissa tuotan-
tolaitoksissa tilaa on niukasti, joten robotit suunnitellaan mahdollisim-
man pienikokoisiksi. Kevyiden kuormien kuljettamiseen suunnitelluissa 
pienissä malleissa sisätilaa on vain vähän. Pyörivän liikkeen anturin 
kompakti koko mahdollistaa sen käytön monissa uusissa teollisuus-
tuotannon prosesseissa. Lisäksi magneettinen pyörivän liikkeen anturi 
taltioi datan turvallisesti sähkökatkoksen sattuessa. Ohjain säilyttää 
akselien tarkat asennot jopa toimintavian jälkeen ja pystyy suoritta-
maan aloitetun toiminnon asianmukaisesti ja tarkasti loppuun asti. 

News for Factory Automation 1/2014 | Teknologia + Tuotteet

Uusi ENA58IL-magneettinen pyörivän liikkeen anturi yhdistää kestävyyden ja tarkkuuden kompaktissa  
koossa ja varmistaa tuotantoprosessin onnistumisen.

www.pepperl-fuchs.com/magnetic-precision
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Maailman ensimmäinen PRT-tekniikkaa 
käyttävä monisäteinen LED-skanneri

Teknologia + Tuotteet | News for Factory Automation 1/2014

Valosähköiset anturit Pulse ranging technology (PRT) perustuu yksittäisten 
valopulssien suoraan mittaamiseen. Monisäteisessä R2100-LED-skanne-
rissa on sen ansiosta yhdistelmä useita erinomaisia ominaisuuksia. Uutta, 
kestävää anturia voidaan käyttää monenlaisissa olosuhteissa. 

Tarkat 2D-mittaukset
R2100-skannerissa on yksitoista LEDiä, jotka 
lähettävät valopulsseja eri kulmissa viuhka-
maisessa muodostelmassa. Lopputuloksena 
on 88 asteeseen avautuva mittauskulma. Lä-
hettimet aktivoituvat peräkkäin ja vastaanotin 
arvioi heijastuvat valopulssit. Tämä tekniikka 
varmistaa sen, että laite sopii myös haastaviin 
käyttökohteisiin, koska anturissa ei ole liikku-
via osia. Laite sopiikin erinomaisesti sellaisiin 
käyttökohteisiin, joissa esiintyy kovaa tärinää 
tai iskukuormitusta. Suuret valopisteet sopivat 

R2100-LED-skannerissa on useita vierekkäisiä 
LED-lähettimiä, mikä mahdollistaa kaksiulot-
teiset etäisyysmittaukset. R2100-skannerin 
valopulssien nopeus on lähes 300 000 kilo-
metriä sekunnissa ja ne heijastuvat takaisin 
suoraan kohteesta. Suuri mittausnopeus,  
20 mittausta sekunnissa, takaa nopean mit- 
tauksen. R2100-skannerissa ei ole liikkuvia  
ja kuluvia osia. Valonlähteenä käytetään pit- 
käikäisiä ja edullisia ultrainfrapuna-LED-valo-
lähteitä, jotka eivät vaurioita silmiä ja toimivat 
monissa eri lämpötiloissa.

erinomaisesti epäsäännöllisten pintojen mit-
taamiseen. Tämän ansiosta R2100 soveltuu 
joustavasti mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, 
kuten mobiililaitteisiin, sisälogistiikkaan, konei-
siin ja laitoksiin.

Pellolla askeleen edellä muita
”Yksi R2100-skannerin hyvistä puolista on se,  
että suurten valopisteidensä ansiosta sillä 
voidaan mitata luotettavasti myös hankalia 
kohdepintoja”, sanoo tuotepäällikkö Thorsten 
Schröder ja antaa esimerkin tapauksesta, 
jossa mitataan etäisyys viljapellon puidun alan 
reunaan: Anturi kiinnitetään leikkuupuimuriin 
ja se havaitsee pellon leikkuupöydän edessä. 
Osa valonsäteistä kohdistuu siihen pellon 
osaan, joka on jo puitu. Muut osoittavat jäljellä 
olevaa satoa kohti. ”Tällä monikanavaisella 
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mittauksella saadaan selkeä tieto siitä, missä 
puidun alueen reuna sijaitsee, jolloin puimuri  
voidaan ohjata automaattisesti reunan kohdal-
le. Tämä maksimoi tuottavuuden ja varmistaa 
sen, että puimurin koko suorituskyky käyte-
tään tehokkaasti hyödyksi.” Toisin kuin monilta 
muilta 2D-mittauslaitteilta, joissa on pieni 
laservalonlähde, R2100-skannerin laajalta 
kattavuusalueelta ei jää mikään huomaamatta 
korsien välissä.

Luotettava erottelukyky
R2100-skannerin toinen mahdollinen käyt-
tökohde on sisälogistiikka, missä laitteella 

on monenlaisia etuja. Se pystyy esimerkiksi 
havaitsemaan trukin asettaessaan kuormala-
vaa kuljetushihnalle. Hihna on pysäytettävä, 
jotta lava saadaan turvallisesti paikoilleen. 
Jos havaintoalueelle ilmestyy muita kohteita 
tai jos ohi ajaa muita trukkeja, R2100 pystyy 
erottamaan ne ja jatkaa toimintaa normaalisti. 
”Selektiivisesti toimiva valosähköinen anturi  
ei pysty tekemään tällaista erottelua luotetta-
vasti”, Thorsten Schröder painottaa. R2100 
päihittää yhden lasersäteen laitteet törmä-
ysten ehkäisemisessä, sillä yksittäinen säde 
saattaa osua juuri aukon kohdalle ja jättää 
kohteen havaitsematta.

Innovatiivinen tekniikka
PRT-tekniikan kehitys parantaa LED-skannerin 
suorituskykyä ja kestävyyttä. R2100-skannerin 
mittausalue on 0,2 – 8 metriä. Sen LED-lähet-
timet lähettävät infrapunapulsseja 850 nm:n 
aallonpituudella. Tämä ainutlaatuinen tekniikka 
takaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset. Laite 
sopii erinomaisesti vaativiin käyttöolosuhtei-
siin ja litteän muotoilun ansiosta se on helppo 
asentaa automaattisesti liikkuviin tai muihin 
teollisuudessa käytettäviin laitteisiin. 

www.pepperl-fuchs.com/R2100-scanner

Katso YouTubesta, mikä tekee monisäteisestä R2100-LED-skan-
nerista niin ainutlaatuisen. Haastattelussa Tohtori Peter Adolphs, 
Pepperl+Fuchsin tuotekehityksen toimitusjohtaja vuoden 2013 SPS 
IPC Drives -teknologiamessuilla Nürnbergissä, Saksassa:

www.youtube.com/ 
PepperlFuchsGmbH

Tohtori Peter Adolphsin videohaastattelu R2100-skannerista
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Aina oikealla raiteella
Paikannusjärjestelmät Innovatiivinen 
optinen paikannusjärjestelmämme 
on nimeltään PGV. Järjestelmä tun-
nistaa eri väriset reittiteippaukset ja 
-maalaukset ja toimittaa Data Matrix 
-koodien avulla automaattisesti 
liikkuvat laitteet oikeisiin kohteisiin 
nopeasti ja luotettavasti.

Autonkorit autotehtailla, kuormalavat, sisälo-
gistiikan keräilyastiat ja lähetyslaatikot, sairaa-
loiden ja hoitokotien lääkkeet ja hoitotarvik-
keet – automaattisesti liikkuvat laitteet voivat 
kuljettaa monia erilaisia tuotteita laitteiden 
rakenteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Siksi 
onkin hyvä, että PGV-järjestelmä on niin pieni, 
että se mahtuu pienimpienkin laitteiden sisälle 
tai alle. Paikannusjärjestelmän käyttöönotto on 
nopeaa ja helppoa heti käyttövalmiin tekniikan 
ansiosta. Lisäksi PGV-järjestelmässä on in-
tegroituna universaali kenttäväyläliitäntä, joka 

käyttää avointa datansiirtoprotokollaa. Tämän 
ominaisuuden ansiosta paikannusjärjestelmän 
voi helposti integroida mihin tahansa ohjaus-
järjestelmään erittäin joustavasti.

Edelläkävijä monella tapaa
”PGV-järjestelmän osalta olemme edelläkä-
vijöitä sekä tekniikassa että toimivuudessa ja 
joustavuudessa”, sanoo tuotepäällikkö Armin 
Hornberger. Itse asiassa 2D-paikannusjärjes-
telmämme on todellinen tekninen innovaatio: 
se on maailman ensimmäinen laite, jossa 
pienen ja kestävän kotelon sisällä on tällainen 
2D-kamera, LED-valaistus, signaalinkäsittely  
ja kenttäväyläliitäntä. Järjestelmä hyödyntää 
värillisiä teippi- tai maalimerkintöjä reitinvalin-
nassa, Data Matrix -koodeja paikannuksessa 
ja ohjauskoodeja navigoinnissa. PGV-järjes-
telmä on siis teknisesti erittäin edistyksellinen 
ja se antaa automaattisesti liikkuville laitteille 
niiden tarvitsemat koordinaatit. Laajan lukualu-

een ansiosta järjestelmä toimii myös silloin, 
kun teippi, maalaus tai koodi on vaurioitunut. 
Hyvä ulkopuolisen valon sietokyky takaa 
erinomaiset havainnointitulokset silloinkin, 
kun alusta on kiiltävä. Tästä ominaisuudesta 
on hyötyä esimerkiksi märillä teillä, sairaaloi-
den käytävillä ja nykyaikaisissa ajoneuvojen 
kokoonpanolaitoksissa. 

Helpotusta suunnittelijoille
Sisälogistiikkaa suunnitteleville PGV-järjes-
telmä tarjoaa merkittävän edun: suunnitte-
lijat voivat muuttaa reittejä tai lisätä uusia 
risteyskohtia, haaroja ja siirtopisteitä erittäin 
joustavasti. Reitti merkitään värillisellä teipillä 
tai maalilla ja muutetaan sitten vastaamaan 
merkintöjä laitteen sähköisessä kartassa.  
Paikannusjärjestelmän tarkan toiminnan an -
siosta kuljetusjärjestelmien uusien päätepis-
teiden lisäämiseen ei tarvita muita toimen-
piteitä. 

Teknologia + Tuotteet | News for Factory Automation 1/2014

www.pepperl-fuchs.com/PGV-system

Ainutlaatuinen PGV-paikannusjärjestelmä yhdistää ensimmäisenä maailmassa kaksi tekniikkaa samassa laitteessa: reitinvalinta tapahtuu optisen värillisen 
teipin tai maalin tunnistamisen avulla ja automaattisesti liikkuvan laitteen tarkka paikannus Data Matrix -koodien avulla.
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Tunnisteiden lukemisen  
käytännöt eri puolilla maailmaa

RFID Uusi F190 UHF -luku-/kirjoituspää valloittaa maa-
ilmaa. Lukijan käyttömaan mukaan valittava taajuusalue 
ja jopa 1,5 metrin etäisyydeltä tapahtuviin tunnistuksiin. 

Euroopassa ja Intiassa F190-laite toimii taajuuksilla 865 MHz – 868 MHz.  
Aasian ja Amerikan käyttöalueille on saatavana nyt malli, jonka taajuus-
alue on 902 MHz – 928 MHz. Lukualue on säädettävä ja yhtäaikaisesti 
voidaan lukea jopa 40 tunnistetta. Täten esimerkiksi tehdasautomaati-
ossa, sisälogistiikassa ja autoteollisuudessa prosessointiajat lyhenevät 
huomattavasti. 

UHF-luku-/kirjoituspään kotelo on kooltaan kompakti, 11x11 cm ja se 
on helppo asentaa ahtaisiinkin paikkoihin. Järeä metallikotelo ja kote-
loitu elektroniikka takaavat keston vaativissakin olosuhteissa. 

Heavy Duty -ratkaisu koviin 
käyttökohteisiin

Pyörivän liikkeen anturit Kun olosuhteet ovat haastavat, 
uusi erittäin kestävä ENI11HD-inkrementtinen pyörivän 
liikkeen anturi mittaa luotettavasti suurten asynkronis-
ten moottorien nopeuden eikä häiriinny moottoreiden 
sykkivistä virroista.

Terästeollisuudessa, laivanrakennuksessa, kaivostoiminnassa ja avome-
rellä sijaitsevissa laitoksissa pitää usein siirtää satojen tonnien painoisia 
kuormia. Tehon tuottamiseen käytetään suuria asynkronisia moottoreita. 
Äärimmäisen kestävät pyörivän liikkeen anturit ohjaavat moottoreiden 
nopeutta ja prosessien vaiheita. 

Lämpö, kylmyys, lika, jatkuva tärinä, voimakkaat iskut ja sähkömagneet-
tiset häiriöt eivät hetkauta tätä uutta, jämerää pyörivän liikkeen anturia. 
Myöskään moottorin akselin jatkuvan pyörimisliikkeen aiheuttamat 
sähkövirrat eivät häiritse anturia. Nämä virrat ovat niin voimakkaita, että 
ne tuhoavat perinteisten pyörivän liikkeen antureiden kuulalaakerit. 
Kestävä ENI11HD-pyörivän liikkeen anturi kestää tällaiset virtasykäykset. 
Laitteessa yhdistyy pitkä käyttöikä ja korkea luotettavuus. Sen kytken-
tärasiaa voidaan kiertää 360°, mikä helpottaa asennusta ja alentaa 
huoltokustannuksia. 

www.pepperl-fuchs.com/UHF-F190
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Suolaesiintymä, josta Frisia Zout hankkii raaka-aineensa, on 3 000 metriä 
Harlingenin alapuolella. Mineraaliesiintymään ruiskutetaan vettä kovalla 
paineella ja suolan kyllästämä vesi pumpataan tehtaan valtaviin säiliöi-
hin. Säiliöissä sooda ja kalkki reagoivat suolaveden kanssa siten, että 
epäpuhtauden erottuvat suolavedestä. Erottumisprosessin lopputulok-
sena syntyy kalkkimaista jäännösainetta, jota hyödynnetään rakennus-
teollisuudessa ja lannoitteissa. 

Syövyttävät olosuhteet
Frisia Zoutin tehtaalla suolaa ei saada ainoastaan maasta. Suolaa on 
myös ilmassa, joka on usein kosteaa lähellä sijaitsevan meren takia. 
Suola syövyttää suojaamattomia metallipintoja. Yhdessä kondenssive-
den kanssa suola aiheuttaa merkittäviä ongelmia kytkinrasioille, joiden 

avulla ohjataan yrityksen ulkona sijaitsevia venttiileitä. Kytkinrasioita 
joudutaan vaihtamaan aivan liian usein koskettimien ja sähköisten 
osien syöpymisen vuoksi. Ratkaisuna ongelmaan Frisia Zout päätti 
kokeilla venttiiliasennon tunnistamiseen Pepperl+Fuchsin uutta induktii-
vista F31K2-kaksoisanturia. 

“Asensimme syöttöputkiin kaksi F31K2-sarjan venttiilin asentoanturia  
noin puoli vuotta sitten ja pian sen jälkeen vielä kaksi anturia tyhjen-
nysputkiin”, muistelee Frisia Zoutin sähköteknisen osaston johtaja Rudolf 
Bergsma. Hän oli lukenut uudesta F31K2-sarjasta Pepperl+Fuchsin 
uutiskirjeestä ja ajatteli heti, että sarja saattaisi ratkaista tehtaan 
pneumaattisiin venttiileiden toimilaitteisiin asennettujen kytkinrasioiden 
toistuvan ongelman. Kytkinrasioiden osat ovat alumiinikotelossa ja 

Frisia Zout -yrityksessä suolaa on kaikkialla. “Zout” on hollantia ja  
tarkoittaa suolaa, jota yritys myös tuottaa. Ei siis ole yllättävää, että 

yrityksen säiliöt ja putket ovat täynnä kyseistä ainetta. Suolaa on 
myös ilmassa, sillä yrityksen Alankomaiden Harlingenissa sijaitseva 

tehdas on aivan meren rannalla. 

Suolainen ympäristö, 
tehokas anturi

Sovellukset | News for Factory Automation 1/2014
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Vakuuttavaa kestävyyttä 
”Monet laitteistamme on valmistettu polyesteristä tai ruostumattomas-
ta teräksestä, jotta ne kestäisivät suolan aiheuttamaa syöpymistä”, 
kertoo Rudolf Bergsma. ”Kun näin F31K2-asentoanturin muovikuoren 
ja luin sen kaksoiskotelorakenteesta, ajattelin, että se saattaisi olla 
meille juuri sopiva ratkaisu.” Bergsma järjesti testauksen Frisia Zoutin 
tehtaalle ottamalla yhteyttä hollantilaiseen venttiileitä toimittavaan 
Bray Controlsiin ja Saksan Mannheimissa pääkonttoria pitävään 
Pepperl+Fuchsiin. 

”Anturissa on monia hyviä puolia, jotka vakuuttivat meidät välittömästi”, 
kertoo Bray Controlsilla työskentelevä Jos De Jong. Bray Controls 
on tehnyt pitkään yhteistyötä sekä Pepperl+Fuchsin että Frisia Zoutin 
kanssa. ”Anturi on pienikokoinen ja säänkestävän kotelon sisällä oleva 
merkkivalo kertoo venttiilin asennon yksiselitteisesti. Induktiivisissa  
antureissa mekaanisia koskettimia ei tarvita, joten ne eivät voi myös-
kään syöpyä. F31K2-anturin täysin koteloitu rakenne antaa lisäsuojaa 
ja tekee anturista erittäin vedenpitävän. Hintakin on kohtuullinen, joten 
anturi vaikutti minusta täydelliseltä ratkaisulta”, De Jong kertoo. 

Tiesitkö tämän?

Suolaisen ilman aiheuttama syöpyminen tuottaa vuosittain merkittäviä taloudellisia tappioita 
meren rannalla sijaitseville teollisuuslaitoksille, rakennuksille ja muille rakennelmille. 

Meriveden keskimääräinen suolapitoisuus on noin 3,5 %. Kuollutmeri on maapallon järvistä 
ja meristä suolaisin (suolapitoisuus 28 %).

Suolankukka on maailman kalleinta merisuolaa. Sitä muodostuu veden pinnalle ohuen 
ohuena kerroksena ainoastaan kuumina ja tuulettomina päivinä ja se kerätään käsin.

Varhaisissa korkeakulttuureissa suola oli yhtä arvokasta kuin kulta. Egyptiläiset käyttivät 
“valkoista kultaa” maustamisen ja säilömisen lisäksi muumiointiin.

niissä käytetään mekaanisesti liikkuvia koskettimia. Ne eivät ole ihan-
teellisia Pohjanmeren ankarassa ilmastossa käytettäviksi ja koteloiden 
kondensaatioalttiuden vuoksi osat syöpyvät jatkuvasti, jolloin rasiat on 
vaihdettava usein. Uusien asentoantureiden puolen vuoden testijakson 
tulokset olivat erinomaisia, joten nyt yritys aikoo korvata kaikki kytkin-
rasiat F31K2-antureilla.
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Alankomaiden Harlingenissa toimiva Frisia Zout tuottaa noin mil-
joona tonnia laadukasta suolaa vuodessa. Yrityksen asiakkaita ovat 
kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus. Lisäksi yrityksen tuottamaa 
suolaa käytetään veden pehmentämiseen ja teiden suolaukseen. 
Frisia Zout on osa Saksan Kasselissa toimivaa K+S AG -yhtiötä, 
joka tuottaa suolan lisäksi kalium- ja magnesiumtuotteita maatalo-
us- ja teollisuuskäyttöön.

Yhdysvalloissa Teksasin Houstonissa päämajaansa pitävään 
Bray International -konserniin kuuluvat Bray Controls, Flow-Tek,  
RitePro ja Bray Commercial. Konserni kehittää ja valmistaa vir-
tauksensäätöratkaisuja, kuten kuristusventtiileitä, palloventtiileitä, 
pneumaattisia ja sähköisiä toimilaitteita sekä ulkoisia laitteita. Bray 
Internationalin modulaarisia tuoteryhmiä myydään yli 40 maassa.

Venttiilin asennon havainnointi ilman kosketusta
Perinteiset kytkinrasiat perustuvat mekaanisiin tunnistuksiin, joissa 
tapahtuu kierto- tai nostoliikkeitä. Esimerkki tällaisesta järjestelmästä 
on perinteinen mekaaninen rajakytkin, jonka toiminta perustuu kytken-
tänokkiin. F31K2-asentoanturi puolestaan erottaa mekaanisen liikkeen 
ja asennon palautteen toisistaan kahden induktiivisen elementin avulla. 
Heti kun metallipinta (kohde) saapuu induktiivisen anturin magneet-
tikenttään, elektroniikka havaitsee sen ja laukaisee anturin toiminnan. 
Yksinkertaiset metallikohteet ovat riittäviä venttiilien toimilaitteissa, 
joiden asennot induktiiviset anturit havaitsevat ilman kosketusta. 
Koska fyysistä kosketusta ei tarvita, anturin voi eristää toimilaitteesta 
hermeettisesti. 

”Sähköisessä ratkaisussa yhdistyvät hyvä kytkentätarkkuus, tarkasti 
määritelty hystereesi ja luontainen kestävyys”, kertoo myynti-insinööri 
Wim Kamman Pepperl+Fuchsin Alankomaiden yksiköstä. ”Jotta anturin 
yhdistäminen käytössä oleviin ohjausjärjestelmiin sujuisi saumatto-
masti, käytettävissä ovat kaikki yleisimmät kytkentätyyppi- ja liityntä-
vaihtoehdot. Merkkivalo näkyy kaukaa ja sen avulla käyttäjät näkevät 
venttiilin asennon luotettavasti yhdellä vilkaisulla.”

Kotelomateriaalit on suunniteltu ulkokäyttöön. Niissä on korkea UV-suoja 
ja ne kestävät äärimmäisiä lämpötiloja, suolavettä ja korroosiota. Mo-
dulaarinen kotelo on valmistettu vahvasta, läpinäkyvästä muovista ja 
koteloituun anturimoduuliin on integroitu virransyötön, anturin ja vent-
tiilin tilan LED-merkkivalot. Suuren liitäntäkotelon ja pistokeriviliittimen 
ansiosta jäykät tai halkaisijaltaan suuret kaapelit eivät aiheuta ongelmia 
edes ympäristöissä, joissa asennustyö saattaa olla hankalaa. www.pepperl-fuchs.com/F31K2-sensor

F31K2 on helppo asentaa suoraan pneumaattiseen toimilaitteeseen. Anturi 
kiinnitetään suoraan käyttöakselin koteloon. Tämän jälkeen toimilaite vain 
työnnetään käyttöakseliin ja kiinnitetään paikalleen venttiilin senhetkisen 
asennon mukaan.

”Anturit ovat toimineet täydellisesti. Käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväi-
siä erityisesti merkkivalosignaalien hyvään näkyvyyteen. Olen varma, 
että korvaamme ajan mittaan kaikki kytkinrasiamme F31K2-antureilla”, 
Rudolf Bergsma sanoo.

Helppo suorakiinnitys avoimien ratkaisujen avulla
Induktiivinen F31K2-kaksoisanturi on osa Pepperl+Fuchsin venttiilin 
asentoantureiden avointen ratkaisujen konseptia. Konseptin perusele-
mentit ovat toimilaite ja anturi. Komponentit voi asentaa ilman kiinnittimiä 
VDI/VDE 3845-standardin mukaisen mekaanisen standardisoinnin ja 
NAMUR-kiinnitysreikien ansiosta. Anturi kiinnitetään suoraan käyttö-
akselin koteloon ja toimilaite työnnetään käyttöakseliin ja kiinnitetään 
paikalleen venttiilin senhetkisen asennon mukaan. Anturit kattavat 
kaikki käyttöakselikoot 90 millimetriin saakka kahdella toimilaitekoolla, 
eikä kiinnittimiä tai kiinnityssarjoja tarvita. Millään muulla markkinoilla 
olevalla venttiilin asentoanturilla ei ole vastaavaa ominaisuutta. 

Kaksi induktiivista F31K2-kaksoisanturia asennettuna venttiilien pneumaat-
tisiin toimilaitteisiin Frisia Zoutin tehtaalla Alankomaiden Harlingenissa.

Sovellukset | News for Factory Automation 1/2014
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Näe SmartBridge omin silmin

SmartBridge-tekniikkaa hyödyntävän auto-
maatiojärjestelmän mallikappale on nähtävillä 
Pepperl+Fuchsin osastolla Hannoverin mes- 
 suilla 7. – 11.4.2014. Voit muodostaa järjestelmään 
suoran yhteyden ja ohjata laitteita itse tablet-
laitteen avulla. 

Vieraile Pepperl+Fuchsin osastolla D76 hallissa 9 
Hannoverin vuoden 2014 messuilla



Älykäs silta  
tulevaisuuteen

Teollisuus 4.0 on toistaiseksi ollut lähinnä tulevaisuuden visio,  
ja kehitysprosessi on yleisesti ottaen vasta alkamassa. 

Pepperl+Fuchsin antureissa kehitystyö on kuitenkin jo käynnissä. 
Ensimmäinen askel kohti Teollisuus 4.0-vision toteuttamista  

on otettu SmartBridge-sovittimella.

Ei kestä enää kauan, kunnes verkkoon liitetyt ja GPS-tietoja hyödyntävät 
älypuhelimet ohjaavat kokonaisia liikennevirtoja. Jos tuhannet mobii-
lilaitteet vaihtavat keskenään omistajiensa sijaintia koskevia tietoja, 
liikenneruuhkat voidaan kiertää ja niiden muodostuminen voidaan jopa 
estää kokonaan. Reitinvalintaohjeet varmistavat tieverkoston tehokkaan 
käytön, jolloin kaikki kuljettajat hyötyvät. Tällaisessa verkossa matkapu-
helimet toimivat CPS-järjestelminä (cyber physical system): ne havait-
sevat oman sijaintinsa (anturit), laskevat potentiaaliset reitit (sulautettu 
ohjelmisto) ja vaihtavat tietoja muiden tietyllä säteellä olevien laitteiden 

kanssa (tietoliikenne). Vaikka ilmiö on pian todellisuutta tieliikenteessä,  
sen tuominen automaatiotekniikkaan saattaa viedä hieman kauemmin. 
Älypuhelinverkon muodostaminen on kuitenkin paljon yksinkertaisempaa  
kuin suurten tuotantoyksiköiden ja kokonaisten yritysten verkkojen 
muodostaminen. “Näissä järjestelmissä internet-tekniikka ei kohtaa  
ainoastaan vakaita, hierarkkisia pyramideja, vaan myös monimutkaista,  
toimivaa ja ennen kaikkea turvallista tekniikkaa”, sanoo Pepperl+Fuchsin 
tuotekehityksestä ja markkinoinnista vastaava toimitusjohtaja  
Peter Adolphs. 
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pystyisi. Sama pätee myös CPPS-järjestelmiin. Erona on ainoastaan 
se, että CPPS-järjestelmien kohdalla toimilaite suorittaa oman osuu-
tensa tuotantoprosessista Teollisuus 4.0-strategian mukaisesti.” 

Moderneissa tuotantojärjestelmissä siirtyminen uuteen tuoteversioon 
vaatii monimutkaisia työvaiheita ja muutoksia, joista tulee kannattavia 
vasta, kun tuotantomäärät ovat suuria. Teollisuus 4.0-vision keskeisiä 
tavoitteita onkin pystyä valmistamaan pieniä eriä räätälöityjä tuotteita 
tai jopa yksittäisiä tuotteita samoin ehdoin ja hinnoin, jotka nyt yhdiste-
tään automatisoituun massatuotantoon. Tarvittava joustavuus syntyisi 
CPPS-järjestelmien itseohjautuvuudesta ja siirtymät tapahtuisivat lähes 
automaattisesti. Ne eivät keskeyttäisi tuotantoprosessia ja ne voitaisiin 
toteuttaa käytännössä ilman kustannuksia.

Esteet automaatiotekniikassa
Ethernet ja IP-pohjainen tietoliikenne ovat nopeasti valtaamassa alaa 
automatisoiduissa tuotantoprosesseissa. Internet-tekniikkaa hyödyn-
netään jo etävalvonnassa. Joissakin laitteissa on sulautettu verkkopal-
velin ja niitä voi käyttää vakioselainten avulla. Automaatiotekniikassa 
täysin rajoittamattoman, standardisoidun tietoliikenteen tiellä on 
kuitenkin suurempia esteitä kuin tietotekniikassa. Tohtori Adolphsin  
mukaan ”todellinen haaste matkalla kohti Teollisuus 4.0-visiota on 
abstrakti, laitteesta riippumaton tapa, jolla tiedonvälitys rakentuu 
kaikilla tasoilla.”

Haasteeseen voidaan vastata ainoastaan lähestymällä sitä vaiheittain 
yhteisymmärryksessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeet kuten 
PROLIST ja FDI edistävät tätä tavoitetta. Yritysten, tutkimuslaitosten 
ja yhdistysten ryhmittymät tähtäävät elinkaaren hallinnan työvirran 
saumattomaan integrointiin koneellisesti luettavien määrittelyjen ja  
älykkäiden kenttälaitteiden tiedonhallinnan avulla. Ne ovat luoneet 
tärkeän viitekehyksen, joka mahdollistaa yksittäisten Teollisuus 
4.0-solujen yhdistämisen toimiviksi verkoiksi eli CPPS-järjestelmiksi  
(cyber physical production systems). 

CPS-järjestelmät arjessa, CPPS-järjestelmät  
tuotannossa
”CPS-järjestelmät ovat jo pitkään olleet osa arkeamme älypuhelinten ja 
internet-yhteyttä hyödyntävien nykyaikaisten kodinkoneiden muodos-
sa, mutta teollisessa tuotannossa niitä ei ole käytetty”, tohtori Adolphs 
sanoo. ”Tekemällä älykästä yhteistyötä, CPS-järjestelmät mahdollis-
tavat sellaisia toimintoja, joihin yksittäinen laite ei ilman muita laitteita 

Tohtori Peter Adolphs, tuotekehityksestä ja 
markkinoinnista vastaava toimitusjohtaja 

Kun perinteiseen hierarkkiseen automaatiopyramidiin sovelletaan  
Teollisuus 4.0-periaatteita, se muuttuu ...

Yrityksen taso

Toiminnonohjaustaso

Prosessinohjaustaso

Ohjaintaso

Kenttätaso

Reaaliaikainen 

kriittinen  

järjestelmä

Itsenäinen 
porauspalvelu
Mekaaniseen kompo-
nenttiin voidaan tarvita 
varsin erilaisia reikiä 
sen käyttötarkoituksen 
mukaan. ”Tieto siitä, min-
kälaisia reikiä tarvitaan, 
voisi olla ohjelmoituina 
työstettävän kappaleen 
kuljetusalustaan”, tohtori 
Adolphs sanoo. ”Osa 
kommunikoisi tehdassalin 
porien kanssa ja etsisi 
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itsenäisesti oikeat parametrit sisältävän reikien porauspalvelun. Manu-
aalisia työvaiheita ei enää tarvittaisi. Tämän esimerkin käytännön este 
on tietenkin se, ettei modulaaristen konekomponenttien valmistaminen 
ole tällä hetkellä mahdollista järkevään hintaan.” Automaation turvalli-
suusvaatimukset ja erityisesti prosessiteollisuudessa myös laitteiden 
pitkä käyttöikä saattavat myös estää nopean siirtymisen Teollisuus 
4.0-vision mukaisiin käytäntöihin. 

Periaatteessa toimivat CPPS-järjestelmät ovat jo teknisesti mahdollisia, 
kuten porauspalveluesimerkki osoittaa. Pepperl+Fuchs tarkastelee 
tilannetta luonnollisesti anturijärjestelmien kannalta. ”Kun kuvittelen 

tehtaan tai tuotantolaitoksen, joka koostuu verkon muodostavista ja 
autonomisista CPPS-järjestelmistä, mieleeni tulee ensimmäisenä, että 
antureita tarvitaan paljon”, sanoo tohtori Adolphs. ”Antureita tarvitaan 
tulevaisuudessa paljon enemmän kuin nykyään ja olen varma, että 
monilla osa-alueilla tarvitaan paljon yksityiskohtaisempaa tietoa eli 
tarkempia mittaustuloksia kuin ennen.” 

4.0-anturit
Tulevaisuudessa antureiden on sovelluttava perinteisiin mittaustehtäviin 
ja oltava Teollisuus 4.0-standardien mukaisia. Pepperl+Fuchs esitteli 
jokin aika sitten yhtä mahdollista esimerkkiä aiheesta SPS IPC Drives 

“SmartBridge on askel kohti Teollisuus 4.0-vision toteuttamista, eikä sen tiellä ole yhtään estettä. 
SmartBridge on helppo jälkiasentaa mihin tahansa järjestelmään pienellä vaivalla.”

Tohtori Peter Adolphs, tuotekehityksestä ja markkinoinnista vastaava toimitusjohtaja 

Tohtori Peter Adolphsin videohaastattelu

YouTube-kanavallamme voit katsoa tohtori Peter Adolphsin perus-
teellisen videohaastattelun, jonka aiheina ovat Teollisuus 4.0 ja 
SmartBridge. 

-messuilla Saksan Nürnbergissä. Yrityksen osasto herätti paljon kiinnos-
tusta ja sen sisältö on pian esillä myös Hannoverin vuoden 2014 mes-
suilla. Näytteillä on pleksilasinen malli automatisoidusta toimintoyksikös-
tä, jossa on useita eri mittausperiaatteisiin perustuvia antureita. Yksikön 
ytimessä on vaatimattomalta vaikuttava sovitin nimeltä SmartBridge.

”Anturiin integroitava pieni laite käyttää IO-Link-liitännän tietoja ja lähettää 
ne taulutietokoneeseen tai älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden välityk-
sellä”, tohtori Adolphs kertoo. Parametrit voi määrittää ja ongelmat 
analysoida tämän yhteyden kautta ilman purkamista toimintojen olles-
sa edelleen käynnissä. Huoltoinsinööri voi samaan aikaan tarkastella 

sekä teknisiä tietoja että ohjelehtiä verkossa ja käyttää niitä anturin 
kalibrointiin. Käyttöönotto- ja huoltotoimenpiteet yksinkertaistuvat 
merkittävästi ja luettavia tietoja voi käyttää korkeamman tason auto-
maatiotehtäviin. 

Kiinteä kaksipisteyhteys ehkäisee tietoturva-aukkoja. Edes viruksen 
saastuttama tablet-laite ei aiheuta vahinkoa, sillä tiedonsiirto anturin ja 
ohjaimen välillä on estetty. ”SmartBridge on erittäin käytännönläheinen 
askel kohti Teollisuus 4.0-vision toteuttamista”, tohtori Adolphs sanoo. 
”Sen tiellä ei myöskään ole yhtään estettä. Perinteiseen johdotukseen 
ei tarvitse tehdä muutoksia, joten SmartBridgen voi helposti jälkiasen-
taa mihin tahansa järjestelmään pienellä vaivalla.” 

... CPPS-pohjaiseksi automaatiojärjestelmäksi, 
jossa on autonomisia laitteita.
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Afrikka – valtavan  
kasvupotentiaalin manner

Afrikassa asuu miljardi ihmistä, joten manner tarjoaa huikean kasvupotentiaalin. Pepperl+Fuchs 
aikoo kasvattaa läsnäoloaan Afrikassa ja noudattaa pitkän aikavälin strategiaa, kertoo Marc 
Van Pelt, prosessiautomaation myyntijohtaja Länsi-Euroopassa sekä Afrikassa.

Marc Van Pelt, myyntijohtaja,  
Prosessiautomaatio, Länsi-Eurooppa ja Afrikka

Uusi sivutoimisto Johannesburgiin

Pepperl+Fuchsin uusi Etelä-Afrikan tytäryhtiö 
aloitti virallisesti toimintansa 1. maaliskuuta 2014. 
Toimisto ottaa hoitaakseen kaikki Johannes-
burgin lähistöllä Edenvalessa toimivan entisen 
myyntikumppanin P&F Products cc:n liiketoi-

minnot. Uuteen tytäryhtiöön siirtyvät kaikki 
työntekijät, rakennus ja varasto. Johannes-
burgin uusi tytäryhtiö vastaa liiketoiminnoista 
Etelä-Afrikassa ja useimmissa muissa Saha-
ran eteläpuolisissa Afrikan maissa. 

Marc Van Pelt, millainen asema Pepperl+Fuchsilla on  
Afrikassa tällä hetkellä?
Olemme tähän asti toimineet Afrikan markkinoilla pääasiassa 
yhteistyössä ulkoisten myyntikumppanien kanssa. Meillä on ollut 
vain Etelä-Afrikassa paikallinen kumppaniyhtiö, joka yhdistettiin 
kokonaan Pepperl+Fuchs -konserniin 1. maaliskuuta tänä 
vuonna.

Millaiset ovat mantereen tulevaisuudennäkymät?
Seitsemän kymmenestä nopeimmin kasvavasta taloudesta 
on Afrikassa. Raaka-ainebuumin seurauksena tuotteidem-
me kysyntä kasvaa jatkuvasti, erityisesti prosessiautomaati-
otuotteissa sekä tehdasautomaation teollisuusantureissa Etelä-
Afrikassa. Joissakin maissa on tietysti suuria ongelmia, mutta 
monissa muissa tapahtuu vakaissa olosuhteissa erittäin positiivista 
kehitystä, vaikka siitä ei mediassa juuri kerrota. Afrikka on unestaan 
heräilevä jättiläinen, jonka potentiaali on kuitenkin jo nähtävissä. 

Mitä yhtiön strategia sisältää?
Uusi Johannesburgin tytäryhtiömme vastaa Etelä-Afrikassa sekä 
Saharan eteläpuolisissa muissa maissa toimivista asiakkaista. 
Tytäryhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Keniaan ja Nigeriaan 
perustamiemme toimipaikkojen kanssa. Pohjois- ja Länsi-Afrikan 
ranskankielisiä maita palvelee edelleen Ranskassa sijaitseva toimis-
tomme. Aiomme tiivistää verkostoamme Afrikassa niin, että olemme 
lähempänä asiakkaita ja voimme palvella heitä entistä paremmin. 

www.pepperl-fuchs.co.za
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Asiantuntemusta ja antureita tuleville insinööreille
Nuorten osaajien kannustaminen on 
Pepperl+Fuchsissa erittäin tärkeää. Yhtiö 
rahoittaa kumppanuushankkeita, jotka tuke-
vat tulevien insinöörien koulutusta jakamalla 
tuotteisiin ja tekniikoihin liittyvää tietoutta. 

Uusin kumppanuusesimerkki on Pohjois-Saksassa Wol-
fenbüttelissa toimiva Ostfalian ammattikorkeakoulu. Sen 
mekatroniikan laboratoriossa professori ja tekniikan toh-
tori Rolf Roskam sekä diplomi-insinööri (Dipl.-Ing. (Fh)) 
Nanno Peters ovat luoneet epätavallisen testiympäristön, 
jossa Pepperl+Fuchsin laserkolmiomittausanturia käy-
tetään metallipallon aseman määrittelyyn magneettiken-

tässä. Kehittyneen ohjaustekniikan avulla pallo voidaan 
paikantaa suuriresoluutioisella anturilla jopa 20 millimetrin 
tarkkuudella. Mekatroniikan opiskelijat testaavat järjestel-
män mallipohjaista ohjausta yhteensä 16 magneettisen 
levitaation yksiköllä. Tarkkailemalla anturien, käyttölaittei-
den, laitteistojen ja ohjelmistojen välistä vuorovaikutusta 
tulevat insinöörit soveltavat kursseilla oppimaansa teoriaa 
käytäntöön. 

Messut + Tapahtumat

www.pepperl-fuchs.com/events

Huhtikuu 2014

HANNOVER MESSE
7. – 11. huhtikuuta 2014 // Hannover, Saksa

Elettromondo
11. – 13. huhtikuuta 2014 // Padova, Italia

FORIND NORDESTE
22. – 25. huhtikuuta 2014 // Recife, Brasilia 

Toukouu 2014

Elmia Automation (Motek)
6. – 9. toukokuuta 2014 // Jönköping, Ruotsi

Automation & Engineering 
14. – 15. toukokuuta 2014 // Bryssel, Belgia

CeMAT
19. – 23. toukokuuta 2014 // Hannover, Saksa

SEPEM Industries Est
20. – 22. toukokuuta 2014 // Colmar, Ranska

SPS IPC Drives ITALIA
20. – 22. toukokuuta 2014 // Parma, Italia

NORRKAMA
21. – 22. toukokuuta 2014 // Oulu, Suomi

Kesäkuu 2014

Eliaden
2. – 5. kesäkuuta 2014 // Lillestrom, Norja

FISPAL TECNOLOGIA
3. – 6. kesäkuuta 2014 // São Paulo, Brasilia

MEORGA Rheinland
4. kesäkuuta 2014 // Leverkusen, Saksa

Manufacturing Expo
19. – 22. kesäkuuta 2014 // Bangkok, Thaimaa

Hillhead
24. – 26. kesäkuuta 2014 // Buxton, Iso-Britannia

Elokuu 2014

ONS
25. – 28. elokuuta 2014 // Stavanger, Norja

Syyskuu 2014

SINDEX
2. – 4. syyskuuta 2014 // Bern, Sveitsi

ELEKTRAM
3. – 4. syyskuuta 2014 // Hradec Králové,  

Tšekin tasavalta

Tekniikka
3. – 5. syyskuuta 2014 // Jyväskylä, Suomi

Automatik
9. – 11. syyskuuta 2014 // Brøndby, Tanska

IEAS 
9. – 12. syyskuuta 2014 // Bukarest, Romania

World of Technology and Science 
30. syyskuuta – 3. lokakuuta 2014 // Utrecht, Alankomaat

Lokakuu 2014

OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS
14. – 16. lokakuuta 2014 // Bergen, Norja

ELOSYS
14. – 17. lokakuuta 2014 // Trenčín, Slovakia

HaPeS 
21. – 23. lokakuuta 2014 // Katowice, Puola

CeMAT Asia
27. – 30. lokakuuta 2014 // Shanghai, Kiina

Offshore Energy
28. – 29. lokakuuta 2014 // Amsterdam, Alankomaat

Marraskuu 2014

IAS
4. – 8. marraskuuta 2014 // Shanghai, Kiina

SPS IPC Drives
25. – 27. marraskuuta 2014 // Nürnberg, Saksa

BAUMA China
25. – 28. marraskuuta 2014 // Shanghai, Kiina
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1 200 000 000 
Alankomaat tuottaa näin monta litraa olutta joka vuosi. Kaksi 
kolmasosaa tästä oluesta viedään vuosittain ulkomaille ja 
Alankomaat onkin maailman suurin oluen viejä.

Koningsdag
Kuninkaan päivänä (Koningsdag) hollantilaiset 
juhlivat hallitsijansa kuningas Willem-Alexanderin 
syntymäpäivää. Nuoret ja vanhat pitävät haus-
kaa ulkona ja kadut, puistot, kanaalit ja talot 
saavat ylleen Orange-Nassaun kuningashuoneen 
oranssia väriä.

Rotterdam
Alankomaiden toiseksi suurin kaupunki on maailman kolmanneksi suurim-
man sataman sijaintipaikka. Teollisuuden ja kaupankäynnin solmukohta 
Rotterdam tekee vierailijaan vaikutuksen pilvenpiirtäjien hallitsemalla 
kaupunkikuvalla ja Erasmus-sillan kulmikkaalla, 139 metriä korkealla 
mastolla. Silta on saanutkin maston mukaan lempinimensä ”de zwaan” 
(joutsen).

Polkupyörät
Hollantilaiset rakastavat polkupyöriään – melkein jokainen omistaa 
pyörän. Teillä liikkuu kaksi kertaa enemmän pyöriä kuin autoja. Tämä 
innokkuus voi kuitenkin joskus tulla kalliiksi. Jopa pienistä rikkeistä 
rangaistaan tuntuvasti: viallisista polkimista seuraa 30 euron sakko, 
huonokuntoisesta pyörän rungosta 45 euron sakko.

Vientimaa
Alankomaat on yksi maailman suurimmista vientimaista. Vuonna 2013 
Pepperl+Fuchsin Alankomaiden yhtiö myi 319 468 tuotetta ja kasvua 
on neljän viime vuoden aikana tullut 250 prosenttia. 65 prosenttia näistä 
tuotteista on toimitettu laitevalmistaja-asiakkaille, mitä kautta ne ovat 
levinneet laitteiden ja tehtaiden mukana ympäri maailman.
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Tulppaaneja,  
juustoja sekä  

muita menestyneitä 
vientituotteita

Hannoverin teollisuusmessujen tämän vuoden kumppanimaa  
on Alankomaat. Tämä Euroopan sydämessä sijaitseva pieni  

maa esittelee suuntaa näyttäviä teollisuusratkaisujaan mottonaan 
”Global Challenges, Smart Solutions”. Alankomailla on paljon  

tarjottavaa ja Pepperl+Fuchs on toiminut maassa yli 30 vuotta. 

Kaksi kertaa enemmän polkupyöriä kuin autoja, kukoistavat tulppaanien ja vihannesten vienti-
markkinat, vanhoja tuulimyllyjä silmänkantamattomiin – tervetuloa Alankomaihin! Pohjanmeren 
rannikolla sijaitsevalla pienellä maalla on paljon enemmän tarjottavaa kuin vain kaikkien tuntemat 
juustot, lehmät ja puukengät. 

Maa on ainoastaan 400 km pitkä ja 200 km leveä. Alankomaat on yksi maailman tiheimmin 
asutuista valtioista, mutta silti sen asukasluku on pienempi kuin vaikkapa Shanghain kokoisen 
suurkaupungin. Alankomaat on kuitenkin yksi maailman suurimmista vientimaista. Se on  
maailman kolmanneksi suurin maataloustuotteiden viejä, vaikka väestöstä vain kolme prosenttia 
työskentelee maataloudessa. Rotterdamissa on maailman kolmanneksi suurin satama, mikä 
tekee maasta tärkeän maailmankaupan keskuksen. 

Maailman 
pisin kansa
Hollantilaiset ovat maailman pisin 
kansa. Miesten keskipituus on  
183 cm ja naisten 170 cm.

Liftaajat
Alankomaista löytyy virallisia pysäkkejä 
liftaajille, jotka tunnetaan nimellä  
”liftershalte”. Nämä liftausmahdollisuut-
ta tarjoavat paikat tunnistaa ylöspäin 
osoittavasta peukalosta.
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”Hollantilaiset odottavat, että ongelmiin löytyy ratkaisu nopeasti. Jos tässä 
onnistuu, voittaa heidän pitkäaikaisen luottamuksensa.” 
Geert van de Wiele, prosessiautomaation myyntijohtaja

”Laitevalmistaja-asiakkaidemme vaikutus on moninkertaistava. Asiakkaat nä-
kevät koneisiin ja laitteisiin asennetut Pepperl+Fuchsin tuotteet ja huomaavat 
samalla toimittamiemme ratkaisujen laadukkuuden.”
Marcel Tibosch, tehdasautomaation myyntijohtaja

Alavia maisemia ja pitkiä ihmisiä 
Alankomaiden pinta-alasta neljännes on merenpinnan alapuolella, mis-
tä juontuu myös maan nimi. Limburgin provinssissa sijaitseva vain 323 
metriä korkea Vaalserberg on maan korkein kohta. Se on matalampi 
kuin Empire State Building. Maan asukkaat ovat kaikkea muuta kuin 
pieniä. Hollantilaiset ovat maailman pisintä kansaa miesten keskipi-
tuuden ollessa 183 cm ja naisten 170 cm. Heitä pidetään myös erittäin 
avoimina ja ehkä pikkuisen sekopäisinä. Hollantilaisten asennetta 
kuvaa hyvin sanonta: ”Käyttäydy normaalisti, se on tarpeeksi hullua.” 

Pepperl+Fuchs on toiminut Alankomaissa vuodesta 1972, jolloin yhteis-
työ prosessiteollisuusyritys Wildevuurin kanssa alkoi. Vuonna 1986 
Pepperl+Fuchs hankki yrityksen omistukseensa, jolloin siitä tuli yksi 
konsernin ensimmäisistä ulkomaisista tytäryhtiöistä. ”Uuden yhtiön 
nimeksi tuli kuvaavasti Pepperl+Fuchs Components”, muistelee 23 
vuotta Pepperl+Fuchsissa työskennellyt tehdasautomaation myynti-
johtaja Marcel Tibosch. ”Keskityimme selkeästi komponenttimyyntiin”, 
hän jatkaa. 

Tuotetasolta kokonaisratkaisuiksi
Keskittyminen yksittäisiin tuotteisiin kuuluu nyt menneisyyteen, 
nykypäivän trendi on kokonaisratkaisujen tarjoaminen. ”Käyttäjillä ei 
nykyisin ole aikaa tai erikoisosaamista perehtyä kaikkiin räjähdystur-
vallisuuden yksityiskohtiin ja tarvittaviin säädöksiin”, kertoo prosessiau-
tomaation myyntijohtaja Geert van de Wiele. ”Asiakkaat haluavat kes-
kittyä ydintoimintaansa. Kokonaisratkaisujen toimittajana tarjoamme 
asiakkaillemme parasta tukea tällä alueella ja erotumme kilpailijoistam-
me.” Hän kuvailee tyypillisen hollantilaisen asiakkaan suhtautumista 
seuraavasti: ”Jos asiakkaalla on jokin ongelma, hollantilaiset odottavat, 
että ratkaisu löytyy nopeasti. Mikäli tässä onnistuu, voittaa asiakkaan 
pitkäaikaisen luottamuksen.”

Pepperl+Fuchsin Alankomaiden yhtiö on Vanderlanden ohella yksi maa-
ilman suurimmista matkalaukkujen kuljetusjärjestelmien toimittajista. 
Yhtiö on toimittanut järjestelmiä muun muassa Lontoon, Pariisin ja 
Amsterdamin lentokentille. Hertogenboschin toimipisteessä työsken-
televä myyntijohtaja Marcel Tiboschin tiimi palvelee lisäksi erilaisia 
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yrityksiä lukuisilla toimialoilla, muun muassa konepajateollisuudessa, 
kuljetusalalla, auto- ja maatalouskoneteollisuudessa ja jakelualalla. 
”Asiakkaidemme voimakkaalla keskittymisellä vientimarkkinoille on 
mieluisa sivuvaikutus. Meidän tuotteemme saavuttavat laajemmat 
markkinat maailmalla laitevalmistaja-asiakkaidemme koneissa ja  
tehtaissa. Samalla hyvä maineemme leviää laajalti Alankomaiden  
ulkopuolelle”, Marcel Tibosch kertoo.

Omien rajojen ulkopuolelle
Kansallisilla rajoilla ei ole juurikaan merkitystä prosessiteollisuuden asi-
akkaille, missään prosessin vaiheessa. ”Prosessiteollisuus on nykyään 
hyvin kansainvälistä. Pääosassa projekteistamme mukana on useita 
maita, joiden välissä saattaa olla meri”, Geert van de Wiele kertoo. 
Kemian- ja petrokemianteollisuuden lisäksi avomeren öljyn ja kaasun 
tuottajat ovat tärkeä asiakasryhmä Pepperl+Fuchsin Alankomaiden 
yhtiölle.
 

Oranssia kuumetta
Alankomaat on tunnettu kansainvälisestä asenteestaan, mutta myös 
kansallishengellä on tärkeä sija juhlinnassa. Kuningas Willem-Alexander 
ja muu kuninkaallinen perhe ovat hyvin suosittuja. Oranssi ei ole ainoas-
taan Orange-Nassaun kuningashuoneen symbolinen väri, vaan koko 
kansakunnan. Tämä on nähtävissä kaikissa suurissa urheilutapahtumis-
sa, erityisesti kansallisurheilulajissa jalkapallossa. Jalkapallotapahtumien 
aikaan ei pelkästään maajoukkue ja fanit ole pukeutuneet oranssiin, 
vaan koko maa on peittynyt oranssiin väriin. Hollantilaiset kutsuvat ilmiötä 
kuvaavasti oranssiksi kuumeeksi. 

Alankomaiden pääkaupungin Amsterdamin ominainen piirre ovat kapeat, ihmisen tekemät vesireitit, jotka läpäisevät keskustan useana kehänä ja joiden 
yli kulkee lukemattomia siltoja. Kanaalit olivat entisaikoina yksi tärkeimmistä ihmisten ja tavaroiden kuljetusreiteistä ja rakennusten verotus määräytyi sen 
mukaan, kuinka leveästi ne rajoittuivat kanaaliin. Tämän seurauksena talojen julkisivuista tuli kapeita, mutta rakennuksista korkeita.

Tietoja Hollannista

Pääkaupunki: Amsterdam
Hallintokaupunki: Haag
Pinta-ala: 41 548 km²
Väkiluku: 16,82 miljoonaa (2013)
Valtiomuoto: perustuslaillinen monarkia
Hallitsija: kuningas Willem-Alexander
Hallituksen päämies: pääministeri Mark Rutte
BKT: 840,4 miljardia USD (2013)
Kansallislaulu: Het Wilhelmus
Verkkotunnus: .nl
Maatunnus  
puhelinnumeroissa: +31
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