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Hyvä lukija
Digitaaliset verkot ovat erottamaton osa nykyistä yhteiskuntaa ja digitalisaation trendi  
on saavuttanut jalansijaa myös automaatiotekniikassa. Älykkäät anturit ja kent- 
tälaitteet tarjoavat jo nykyään perustiedot, joiden avulla laitokset ja tuotantoprosessit  
voidaan liittää digitaaliseen verkkoon. Uudet lähetystekniikat mahdollistavat laitosten 
ja tuotantoprosessien liittämisen verkkopohjaisiin tiedonsiirtojärjestelmiin. Sivulta 
4 alkavassa kansijutussamme kerrotaan tarkemmin saatavilla olevista älykkäistä  
anturi- ja siltaustekniikoista ja Pepperl+Fuchsin anturitekniikka 4.0 -tuotteiden 
kehitystyöstä. 

Teollisuus 4.0 -käsitteestä puhutaan paljon Euroopassa. Mutta millainen tilanne on  
muissa maanosissa? Kolme kollegaa Kiinasta, Singaporesta ja Yhdysvalloista 
valottavat tämän kehityksen kansainvälistä roolia Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Lue 
lisää sivulta 18.

Tuotantoprosessien ja koneiden muuttuessa monimutkaisemmiksi myös käyttöliit-
tymiltä vaaditaan entistä enemmän. Prosessinohjausjärjestelmän tietojen virtuali-
sointi on kasvava trendi. Lue sivulta 10, miten me raivaamme tietä kohti virtuaalista 
tulevaisuutta uusilla etäpäätteiden ohjelmistoversioilla.

Hyviä lukuhetkiä toivottaen,

Dr. Gunther Kegel  
CEO

Odotamme palautettasi tästä numerosta. Kommentit voi lähettää osoitteeseen:  
newsletter@pepperl-fuchs.com
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Aiheena 

Lyhyesti:  
Smart City

Smart City -käsitteen mukaan digitaaliset tekniikat hel-
pottavat alati kasvavan kaupunkiväestön elämää osana 
yhteiskuntaa ja tekevät siitä miellyttävämpää ja ympäris-
töystävällisempää. Smart City -projektin tavoitteena on 
hyödyntää niukkoja resursseja mahdollisimman tehok-
kaasti ja minimoida väestönkasvun negatiiviset vaikutuk-
set suurissa kaupungeissa. 

Teknisellä tasolla Smart City -kaupunki tarvitsee älykkäitä 
ja joustavia automaatioratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi 
liikennettä, kulutushyödykkeiden virtausta, jätehuoltoa ja 
muita julkisia palveluita voidaan hallita tehokkaasti ja ot-
taen huomioon sosiaaliset vaikutukset ja ympäristötekijät. 
Älykäs jätteiden käsittely on vain yksi esimerkki Smart City 
-tekniikan mahdollisuuksista. 

 www.pepperl-fuchs.com/smart-waste

http://www.pepperl-fuchs.com/smart-waste
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Roskasäiliö lähettää signaalin, joka ilmoittaa, että säiliö on yli 80-pro-
senttisesti täynnä. Signaali lähetetään mobiiliverkon kautta verkkopoh-
jaiseen ohjelmistosovellukseen, jota jätehuoltoyritys käyttää. Sovellus 
havainnollistaa säiliön kapasiteetin liikennevalojärjestelmällä, jonka pe-
rusteella yritys suunnittelee parhaan jätteiden keruureitin – roska-autot 
lähetetään vain niiden säiliöiden luo, jotka todella tarvitsevat tyhjennys-
tä. Kohdennettu jätteiden keruu säästää aikaa, rahaa ja polttoainetta ja 
vähentää lisäksi pakokaasupäästöjä ja melutasoa asuinympäristöissä. 
Tämä saattaa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta Saksan 
Limburgissa toimiva yhtiö MOBA Mobile Automation AG on jo tehnyt 
tekniikasta todellisuutta. Järjestelmää testataan osana Barcelonan 
Smart City -projektia, minkä lisäksi testejä ollaan järjestämässä noin 
kahdessakymmenessä muussa kaupungissa.

Digitaaliset verkot ovat erottamaton osa nykyistä yhteiskuntaa.  
Tämä megatrendi on jo pitkään ollut nähtävissä kaikilla modernin 

elämän osa-alueilla niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Automaa-
tiotekniikan alalla älykkäitä antureita, toimilaitteita ja kenttälaitteita 
käytetään perustietojen toimittamiseen. Nyt tarvitaan uusia lähetys-

tekniikoita, joiden avulla laitosten ja tehtaiden itsenäisyyttä ja  
automaatiota saadaan edistettyä. 

Täyttöasteen mittauslaite on integroitu kunkin jäteastian kanteen. 
Laitteen on oltava todella kestävä ja pystyttävä havaitsemaan säiliön 
täyttöaste sisällöstä riippumatta. Lisäksi sen on lähetettävä tietoja  
tasaisin väliajoin. Koska ehdoton luotettavuus on ratkaisevaa tässä 
käyttötarkoituksessa, MOBA valitsi Pepperl+Fuchsin ultraääniteknii-
kan. Laitteessa on SIM-kortti ja anturi raportoi täyttöasteen ja anturin 
tiedot eteenpäin säännöllisesti. Anturi kuluttaa erittäin vähän virtaa, 
joten akku kestää jopa kymmenen vuotta. Tulevaisuudessa tämän-
tyyppistä joustavaa automaatiota voidaan käyttää myös liikenteen 
ohjauksessa tai räätälöidyissä pysäköinnin ohjausjärjestelmissä. 
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Uusia mahdollisuuksia nykyisellä tekniikalla 
”Barcelona on ottanut tärkeän askeleen kohti Smart City -titteliä otta-
malla käyttöön tämän älykkään jätteidenkäsittelyjärjestelmän”, sanoo 
Gunther Kegel, Pepperl+Fuchsin toimitusjohtaja. ”Ultraäänianturin 
ansiosta täyttöasteen mittauslaite voi siirtää tietoja muihin laitteisiin ja 
optimoida energiankulutuksen. Tämä on hyvä esimerkki suosiotaan 
kasvattavista älykkäistä antureista. Nämä anturit ottavat yksittäisiä, 
jatkuvia mittauksia ja voivat välittää tämän tiedon reaaliajassa muihin 
laitteisiin.” Muita esimerkkejä ovat 2D-laserskannerit ja lasermitta-
uslaitteet, joissa käytetään lentoaikatekniikkaa, PRT-tekniikkaa tai 
laserkolmiomittausta. Tulevaisuudessa näiden menetelmien yhdistelmä 
saattaa mahdollistaa kolmiulotteisen tilan havainnoinnin ja sen kautta 
avata oven täysin automatisoidun ohjauksen kaltaisille sovelluksille. 
RFID-anturit ja -komponentit ovat myös keskeisessä osassa tuotan-
toprosessien yhä tarkemmassa erotuksessa, koska ne pystyvät luke-
maan ja kirjoittamaan tunnisteita. Tämän ansiosta ne voivat tunnistaa 
yksittäiset osat, jolloin teollisia tuotantoprosesseja voidaan soveltaa 
eriin, joiden koko on pienimmillään yksi kappale. 

”Tällaisten antureiden yhdistäminen verkkoyhteyden kautta tapah-
tuvaan tiedonsiirtoon muodostaa anturitekniikka 4.0:n perustan”, 
Kegel kertoo. ”Anturitekniikka 4.0 on puolestaan tekninen edellytys 
itsenäisyyden ja automaation parantamiselle laitoksissa ja tehtaissa 
– eli teollisuus 4.0:lle ja esineiden internetille.” Uudet siltaustekniikat 
ovat ratkaisevassa asemassa tämän toteuttamisessa. Barcelonan 
älykkäässä jätteenkeruujärjestelmässä tähän tarkoitukseen käytetään 
mobiilia tiedonsiirtotekniikkaa ja internetiä. Tehdasautomaatiossa 
hyödynnetään usein Ethernet-tekniikkaa. Näiden tekniikoiden fyysiset 
ominaisuudet eivät kuitenkaan riitä kenttätason prosessiautomaation 
tarpeisiin. Tänäkin päivänä käytetään pääasiassa analogisia signaaleja  
ja käyttäjät suosivat virran ja tiedon siirtämisessä kaksijohtoisia verkko-
ja Ethernet-tekniikan neljä- tai kahdeksanjohtoisten verkkojen sijaan. 
Vaarallisissa tiloissa virrankulutusta on vähennettävä huomattavasti ja 
segmentin alueen on oltava paljon suurempi. 
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Ethernet prosessiautomaatiossa 
”Teemme yhteistyössä muiden tunnettujen prosessiteollisuuden au-
tomaatiotekniikan valmistajien kanssa Ethernet-sovelluksen kannatta-
vuusselvitystä, joka ulottuu kenttätasolle asti”, kertoo Kegel. ”Näissä 
sovelluksissa on tarpeen määritellä niin kutsuttu fyysinen taso, joka 
täyttää prosessiautomaation vaatimukset. Tämä on johtanut kah-
teen fyysistä tasoa koskevaan tekniseen konseptiin, joita testataan 
nyt taloudellisen kannattavuuden ja käyttäjäkokemuksen kannalta. 
On mahdollista, että konseptit yhdistetään yhdeksi. Tämä tekniikka 
voi korvata kenttäväylät ja viedä prosessiautomaation joustavuuden 
uudelle tasolle.”

Jotkin laitokset ovat kuitenkin niin suuria, että käyttäjät haluaisivat 
päästä eroon kaapeleista ja siirtyä käyttämään langatonta tiedon-
siirtoa. Jatkuvasti käytettävissä järjestelmissä ei voida hyödyntää 
GSM-pohjaisia ratkaisuja, jollaista käytetään esimerkiksi Barcelonan 
älykkäässä jätehuoltojärjestelmässä. Prosessiautomaatiossa käyte-
tään yleisesti älykästä ja kestävää WirelessHART-tiedonsiirtotekniik-
kaa, jonka avulla kaikki liitetyt laitteet voivat toimia sekä lähettiminä 
että vastaanottimina. Silmukkaverkko helpottaa kattavien verkostojen 
rakentamista. 

Tiedonsiirrolla tällaisissa järjestelmissä on kuitenkin joitakin rajoituksia: 
Jos jokin verkon osista lakkaa toimimasta ja vaihtoehtoista reittiä on 
käytettävä, verkon keskushallintajärjestelmä voi hidastaa tiedonsiirtoa. 
Toinen rajoitus on, että signaalinpaketin siirto on aina hyväksyttävä. 
Pepperl+Fuchs on mukana tutkimusprojektissa, jossa pyritään paran-
tamaan langatonta tiedonsiirtoa. Dense Cooperative Wireless Cloud 
Network (DIWINE) -projektin tavoitteena on luoda verkko, joka toimii 
huomattavasti entistä joustavammin ja siirtää tiedot pilvipalveluun 
turvallisesti, nopeasti ja luotettavasti haastavissakin olosuhteissa. 

Järjestelmä lähettää eri osiin viestejä, joita ei enää tarvitse hyväksyä it-
senäisen käsittelyn ansiosta. Koska viesti lähetetään eteenpäin rinnak-
kaissuuntaisesti ryhmämenettelyn kautta, tiedonsiirto on suojattua ja 
luotettavaa silloinkin, kun polussa on virhe, eikä signaalin siirtymisaika 
pitene merkittävästi. ”Tässä konseptissa verkon keskushallintajärjestel-
mä korvataan hajautetusti toimivilla ja älykkäillä yksittäisillä verkkosol-
muilla”, Kegel kuvailee. 

Lyhyesti:  
DIWINE

Dense Cooperative Wireless Cloud Network (DIWINE) 
on Euroopan unionin rahoittama tutkimusprojekti, jonka 
tavoitteena on luoda prosessiautomaation tarpeisiin jous-
tava ja langaton verkko, joka toimii turvallisesti, nopeasti 
ja luotettavasti haastavissakin olosuhteissa. 

Tämä saavutetaan korvaamalla verkon keskushallinta-
järjestelmä hajautetusti toimivilla ja älykkäillä yksittäisillä 
verkkosolmuilla. Kukin yksittäinen osa voi reagoida 
vikoihin tai suunnittelemattomiin vaatimuksiin itsenäises-
ti, mikä takaa erittäin nopean vasteajan. Pilvipohjainen 
verkko välittää kaikki viestit turvallisesti ja luotettavasti. 

Pepperl+Fuchs toimii teollisena yhteistyökumppanina 
tässä yliopistovetoisessa tutkimusprojektissa.
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 SmartBridge-siltaustekniikka
Vaikka DIWINE-tutkimuksen tuloksia vasta odotetaan eikä prosessi-
Ethernetiä ole vielä siirretty kenttätasolle, olemassa on jo tekniikkaa, 
jonka avulla kattavia tiedonsiirto-ominaisuuksia voidaan periaatteessa 
lisätä mihin tahansa anturiin. SmartBridge-nimellä tunnettu tekniikka 
mahdollistaa IO-Link-liittymällä varustettujen anturien liittämisen IP-
rakenteisiin, mikä antaa anturille täyden tiedonsiirtovalmiuden.

”Nykyään anturitiedot jumittuvat yleensä kenttätasolle, eikä niitä voida 
käyttää korkeammalla tasolla, kuten hallinnan toteutusjärjestelmässä. 
SmartBridge-tekniikan avulla esimerkiksi pullotuslaitoksen täyttötasot 
voidaan syöttää suoraan yhtiön suorituskykylaskelmiin tekemättä muu-
toksia hallintatason laitteistoon ja ohjelmistoon”, Kegel kertoo. ”Lisäksi 
tekniikka avaa uusia mahdollisuuksia uusien laitosten kokoonpanoille, 
mistä on hyötyä, jos kone tai laitos integroidaan täysin läpinäkyvästi 
verkkoon, mutta IP-tiedonsiirtoa ei haluta käyttää alimmalla tasolla asti 
tai jos anturi on fyysisesti saavuttamattomissa. SmartBridge-tekniikka 
mahdollistaa langattoman tiedonsiirron laitteista haastavissa paikoissa 
oleviin tai koteloituihin laitoksen tai koneen järjestelmiin. Kyseessä on 
todella käytännöllinen siltaustekniikka, joka tarjoaa mahtavia mahdolli-
suuksia tulevaisuuden sovelluksiin.”  n

”Anturien yhdistäminen verkkoyhteyden kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon 
muodostaa anturitekniikka 4.0:n perustan. Anturitekniikka 4.0 on puolestaan 
tekninen edellytys itsenäisyyden ja automaation parantamiselle laitoksissa ja 
tehtaissa – eli teollisuus 4.0:lle ja esineiden internetille.” 
Gunther Kegel, Pepperl+Fuchs-konsernin toimitusjohtaja

Lyhyesti:  
SmartBridge

SmartBridge-tekniikka toimii IO-Link-anturien sovittimen ja 
SmartBridge-sovelluksen avulla. Sovellus on yhteensopiva 
tablet-laitteiden ja älypuhelinten kaltaisten mobiililaitteiden 
kanssa. Sovitin siirtää tiedot ja parametrit anturista mobiililait-
teeseen langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta. Sovellus 
havainnollistaa tiedot ja sallii anturin käytön parametritasolla eli 
toimii älykkäänä yleismittarina, joka yksinkertaistaa kenttälait-
teiden käyttöönottoa ja huoltoa. 

Yleisenä siltaustekniikkana sitä voidaan käyttää myös kyber-
fyysisten järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa kenttätasolla ja 
näiden järjestelmien liittämisessä korkeamman tason verkkoi-
hin. Ethernet- tai WLAN-liitännällä varustettuihin laitteisiin saa 
yhteyden suoraan SmartBridge-sovelluksesta ilman sovitinta.

 www.pepperl-fuchs.com/smartbridge-technology
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HMI-käyttöliittymät  
virtuaalisiin prosesseihin 
HMI-käyttöliittymät Tuotantoprosessien ja koneiden muuttuessa monimutkaisemmiksi 
myös käyttöliittymiltä vaaditaan entistä enemmän. Pepperl+Fuchs julkisti ensimmäiset 
VisuNet-etäpäätteet vuonna 2007, ja nämä laitteet ovatkin jo maailmanlaajuisessa käytös-
sä prosessiteollisuudessa. RM Shell 4.0 on etäpääteohjelmiston uusi versio, jonka avulla 
Pepperl+Fuchs siirtyy lähemmäs virtuaalisia prosessiautomaatiojärjestelmiä. 

(VM) toimivat virtuaalisessa kerroksessa, jota kutsutaan hypervisoriksi. 
Hypervisor varaa virtuaalikoneille tietokoneresursseja, estää häiriöt 
ja takaa laitteiston tehokkaamman käytön. Resurssien varaamisen 
ansiosta eri käyttöjärjestelmiä voidaan käyttää tietokoneessa rinnak-
kain ongelmitta. Jos virtualisointi otetaan käyttöön kattavasti kaikilla 
prosessiautomaation alueilla, se voi pienentää laitteistokustannuksia 
merkittävästi.
Louis Szabo: Virtualisointi oli pääasiassa liiketoiminta-alan toiminto 
vuoteen 2010 asti. Vasta viime vuosina tekniikkaa on alettu käyttää 
prosessiautomaatioteollisuudessa myös verkkopohjaiseen prosessien 
valvontaan. Kasvunvaraa on ehdottomasti vielä. Monet ohjausjärjestel-

Tässä haastattelussa tuotevalikoimapäällikkö Marc Seissler ja liiketoi-
minnan kehityspäällikkö Louis Szabo kertovat uudesta ohjelmistosta ja 
siihen liittyvistä virtualisointimahdollisuuksista.

Mitä mahdollisuuksia ja etuja virtuaalisuus voi mielestänne 
tuoda prosessiautomaatioteollisuudelle?
Dr. Marc Seissler: Prosessiautomaatiosovellusten pyörittäminen 
keskitetysti palvelimessa on hyödyllistä, koska se helpottaa huoltoa ja 
laitteiston, käyttöjärjestelmien ja ohjelmiston päivittämistä. Aiemmin ai-
heutui kuitenkin häiriötilanteita, jos sovellukset yrittivät käyttää samoja 
kirjastoja samanaikaisesti. Nykyään kokonaan eristetyt virtuaalikoneet 
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Tuotevalikoimapäällikkö Marc Seissler 

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Louis Szabo

mien valmistajat odottavat, että vuonna 2018 heidän liiketoiminnastaan 
85 prosenttia koostuu virtualisoiduista asiakas-palvelinarkkitehtuureista. 
Pepperl+Fuchs tunnisti tämän tekniikan mahdollisuudet ja valtavan 
potentiaalin varhaisessa vaiheessa. Kehitimme ensimmäisen verkko-
pohjaisen Thin Client -ratkaisun vaarallisiin tiloihin jo vuonna 2007, joten 
meillä on tällä alueella eniten kokemusta. Nykyään etäpäätteitämme 
käytetään prosessiteollisuudessa ympäri maailmaa, ja uuden RM Shell 4.0 
-ohjelmistoversion myötä otamme seuraavan askelen kohti virtuaalista 
tulevaisuutta.

Mikä oli tärkein tekijä VisuNet RM Shell 4.0:n kehityksessä?
Louis Szabo: RM Shell 4.0 tukee kaikkien yleisten etäprotokollajärjes-
telmien, kuten RDP:n, VNC:n ja Emerson DRDC:n, uusimpia versioita. 
Uudet protokollat takaavat, että järjestelmien kaikkia toimintoja voidaan 
hyödyntää. Integrointi ei voisi olla helpompaa: hajautetun ohjausjärjestel-
män suorittimeen saa muodostettua suoran yhteyden nopeasti vanhan 
järjestelmän IP-osoitteen perusteella. 

Dr. Marc Seissler: Tärkein tekijä kehityksessä oli ohjelmiston käyttäjäystävällisyys. Halusimme tarjota prosessi-
insinööreille mahdollisimman helpon käyttökokemuksen ja kattavan tuen järjestelmän asentamisvaiheessa. Tämän vuoksi 
Pepperl+Fuchsin etäpäätteiden käyttöjärjestelmissä ei ole vakiomallisia viestejä, jotka ovat itse asiassa harhaanjohtavia 
kentällä. Niiden omassa käyttöliittymässä näytetään vain oikeasti tärkeät tiedot, mikä helpottaa integrointiprosessia usko-
mattoman paljon. Erityiskäyttöliittymässä käytetään samaa rakennetta kaikissa protokollissa, mikä parantaa käytettävyyttä 
entisestään. Lisäksi olemme optimoineet ohjelmiston kosketusnäytöltä tapahtuvaa tietojen lisäämistä varten.

Entä tietoturva?
Louis Szabo: Tietoturva oli keskeisessä osassa ohjelmiston kehitys-
työssä. Integroimme ohjelmistoon valinnaisen verkkoselaimen, jossa on 
rajalliset ominaisuudet ja joka rajoittaa käyttöoikeuksia yrityksen määrit-
tämien käyttäjätasojen mukaan. Verkkoasiakastilassa käyttäjä ei pääse 
”ulkopuoliseen maailmaan”, vaan ainoastaan ennalta määritettyihin verk-
kosovelluksiin, joita voivat olla esimerkiksi SCADA ja MES. Tämä takaa 
luotettavan suojauksen kyberhyökkäyksiä ja luvatonta käyttöä vastaan. 
Dr. Marc Seissler: Näiden seikkojen lisäksi on otettava huomioon 
prosessin luotettavuus. Jotta se saavutetaan, vakaa yhteys prosessin 
ohjausjärjestelmän tietokoneisiin ja prosessikuvan virheetön näyttö ovat 
välttämättömiä. Tämän vuoksi RM Shell 4.0 tarjoaakin useita tärkeitä 
lisätoimintoja. Automaattisen yhteystoiminnon avulla etäpäätteet voi 
määrittää niin, että ne muodostavat yhteyden tiettyyn isäntäjärjestelmään 
– eikä tämä vaadi käyttäjältä toimia. Tämän jälkeen yhteyttä valvotaan 
jatkuvasti, jolloin verkkovirheisiin tai isäntäpalvelimen vikoihin on helppo 
puuttua. Hetkellisesti katkenneet yhteydet muodostetaan automaatti-
sesti uudelleen, mutta pitkiä katkoja varten on mahdollista määrittää 
varaisännät etäpääteyhteyttä varten. Mitä tahansa tapahtuukin,  
RM Shell 4.0 tuottaa turvallisen ja luotettavan esityksen prosessin ohja-
usjärjestelmän tiedoista kentällä.  n

 www.pepperl-fuchs.com/RM-Shell
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Uudet moduulit  
parantavat joustavuutta

Helppo ja joustava  
prosessin infrastruktuuri

Liitäntätekniikka Korkealaatuinen galvaaninen erotus, laaja käyttölämpötila-alue 
(ylin arvo 70 °C) ja toiminnoiltaan monipuoliset moduulit erottavat kompaktin SC-jär-
jestelmän muista. Vaarattomissa tiloissa käytettävissä viestimuuntimissa on nyt kaksi 
lisämoduulia.

Millivolttiviestimuunnin sopii ihanteellisesti käyttökohteisiin, joissa antureiden jännitteet ovat pieniä. Se erottaa 
galvaanisesti ja muuntaa bipolaariset ja yksipolaariset millivolttijännitteet, joita esiintyy usein, kun jännitteitä 
mitataan rinnakkaisvastuksilla.
Uusi yleiskäyttöinen viestin jakaja toimii joustavammin galvaanisessa erotuksessa, muuntamisessa ja vakio-
muotoisten viestien jaossa. Entistä useammat kenttälaitteet ovat yhteensopivia moduulin kanssa, joten sillä 
voi käsitellä useita viestityyppejä. Omavoimainen kaksijohtiminen viestimuunnin ottaa energiansa piiristä.  n

 www.pepperl-fuchs.com/scsystem

Liitäntätekniikka Pepperl+Fuchsin universaali luonnostaan vaaraton erotin määrittää uudet standardit suuren 
mittakaavan prosessilaitteistoprojekteihin: kyseessä on ensimmäinen luonnostaan vaaraton erotin, joka mukautuu 
automaattisesti viestityyppiin. 

Universaalia, luonnostaan vaaratonta HiC2441-erotinta voi käyttää 
kaikkien viestityyppien kanssa määrittämättä laiteasetuksia. Yksittäi-
senä I/O-yksikkönä universaali luonnostaan vaaraton erotin voi korvata 
perinteiset erotinmoduulit. Tämän ansiosta H-järjestelmän kytkentä-
alustat voidaan esijohdottaa signaalityyppiä huomioimatta. 

Vakioidut järjestelmäkaapit pienentävät suunnittelun ja asennuksen 
kustannuksia huomattavasti. Kytkinkaappien kokoonpanot ovat hel-
posti toistettavissa, joten uusia johdotussuunnitelmia ja tehonsyöttö- ja 
lämpöhäviölaskelmia ei tarvitse enää tehdä toistuvasti.

Yksinkertaisen infrastruktuurin ansiosta projektin toteuttaminen onnis-
tuu nopeasti. Käyttämällä joustavaa I/O korttia viime hetken muutokset 
voidaan tehdä etäyhteyden kautta eikä kentällä. Näin on mahdollista 
toteuttaa minuuteissa ohjausmuutoksia, joihin ennen oli kulutettava 
päiviä.  n

 www.pepperl-fuchs.com/universal-barrier
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parantavat joustavuutta

WirelessHART Käyttökohteissa, joissa kaapelointi on liian monimutkaista tai sen käyttäminen on 
mahdotonta, on jo vuosien ajan käytetty laitosten valvontaan HART-tekniikkaa. Uuden sukupolven 
WirelessHART-kenttälaitteet mahdollistavat nyt myös prosessien langattoman ohjauksen. 

Joustavuutta ja tehoa
WirelessHART binääri I/O -laite tulee markkinoille vuoden lopussa. Sitä 
voidaan käyttää NAMUR-anturien aktivointiin ja neljän tulon ja lähdön  
ansiosta siihen voidaan liittää jopa neljä kenttälaitetta. Tämän ansiosta 
laitteistokustannukset pienenevät ja WirelessHART-käyttökohteiden 
määrä kasvaa. Valvontaan ja ohjaukseen pystyvä laite mahdollistaa 
venttiilien ennakoivan huoltamisen. Venttiileitä ei enää tarvitse vaihtaa 
epäilysten perusteella tai laitoksen tuotannon keskeydyttyä, vaan  
vaihto voidaan ajoittaa niiden todellisen käyttöiän mukaan. Tästä  
seuraa, että erilliset binääri I/O -kenttälaitteet parantavat tehokkuutta  
ja joustavuutta laitosten suunnittelussa ja huoltotoimenpiteissä.  n

Jotta säiliöt eivät pääse täyttymään yli rajojen tai tyhjenemään, täyttö-
asteen valvonnan ja ohjauksen on toimittava luotettavasti. Kenttälaitteet 
asennetaan usein korkeisiin tai muuten vaikeasti saavutettaviin paikkoi-
hin, josta syystä ohjainlaitteen sekä kenttälaitteiden väliseen tiedonsiir-
toon voidaan usein käyttää vain langattomia verkkoja. Tähän päivään 
mennessä näitä verkkoja on voitu käyttää vain mittauksiin, koska 
WirelessHART kenttälaitteita varustettuina lähdöillä ei ole ollut saatavilla. 
Nyt innovatiiviset WirelessHART binääri I/O -kenttälaitteet mahdollistavat 
ensimmäistä kertaa koko prosessiketjun ohjaamisen langattomalla 
tekniikalla.

Luotettavuutta koko prosessiketjuun
Kun säiliön arvo saavuttaa ala- tai ylärajan, binääri I/O -kenttälaite 
lähettää heti mitatun arvon langattomasti ohjausjärjestelmään 
WirelessHART -liityntämoduulin kautta. Kun raja-arvo saavutetaan, 
ohjausjärjestelmä asettaa binäärisen lähdön aktivoimaan pumpun ja 
avaamaan tai sulkemaan venttiilejä. Tiedonsiirto ohjausjärjestelmään 
tapahtuu langattomasti liityntämoduulin kautta, mutta binääri  
I/O -kenttälaite on kytketty johdoin antureihin ja toimilaitteisiin. Jos 
halutaan tehdä yksinkertainen asennus ilman tehonlähdettä, liitet-
tyihin antureihin ja toimilaitteisiin voidaan syöttää virtaa binääri  
I/O -kenttälaitteen pitkäkestoisen akun kautta.

Langaton  
mittaus ja ohjaus
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Painolastivettä näkyvissä!
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Öljytankkereita, öljynporauslauttoja ja rahtilaivoja liikkuu kansainvälisillä vesillä 
ympäri maailmaa. Näiden laivojen painolastivedestä poistetaan organismit ja 
mikrobit fyysisillä menetelmillä. Räjähdyssuojaus on laivoissa erittäin tärkeää, 
olipa kyseessä laivan pumppujen suojaus puhdistusjärjestelmien läheisyydessä 
tai rahdin aiheuttama vaarallinen ympäristö. Pepperl+Fuchs on kehittänyt tähän 
tarkoitukseen räätälöityjä ratkaisuja, jotka tarjoavat täydellisen yhdistelmän 
pursotusta ja paineistusta sekä painolastiveden käsittelyjärjestelmän. 
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Matkallaan maailman merillä säiliö- ja rahtialukset käyttävät paino-
lastivettä vakauden ylläpitämiseen. Koska painolastivesi vaihdetaan 
tasaisin väliajoin purkamisen ja lastaamisen yhteydessä, se päätyy 
huuhtomaan rannikkoalueita kaikkialla maailmassa ja tuo tullessaan 
kohdesatamaan luontaisesti kuulumattomia eliöitä. Nämä salamatkus-
tajat voivat häiritä paikallisen ekosysteemin tasapainoa ja aiheuttaa 
ympäristövahinkoja: suuremmat eliöt voivat olla uhka luontaisille lajeille 
ja bakteerit aiheuttaa terveysriskejä.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization, 
IMO) määritti painolastiveden käsittelyä koskevat säännöt helmikuussa 
2004 voimaan tulleessa sopimuksessa. Kunkin laivan on tehtävä paino-
lastiveden vaihdot sopimuksen vaatimusten mukaisesti ja dokumentoitava 
ne. Menetelmiä on periaatteessa kaksi ja niistä ensimmäinen on vaihtaa 
vesi avomerellä. Tätä tekniikkaa ei kuitenkaan usein voi käyttää sään, 
reitin tai laivan rakenteen vuoksi. Toinen menetelmä on käsitellä paino-
lastivesi aluksessa mekaanisesti, fyysisesti tai kemiallisesti. 
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 Yhdistelmäratkaisu 
Painolastiveden suodattaminen ja käsittely keskitetyllä UV-valolla, joka 
tappaa eliöt ja mikrobit, on ympäristöystävällinen menetelmä. UV-
reaktorilla varustettu, asianmukainen järjestelmä asennetaan yleensä 
keskuspumppuhuoneeseen. Tämä huone luokitellaan öljytankkereissa, 
öljynporauslautoissa ja syttyviä materiaaleja kuljettavissa aluksissa 
räjähdysvaaralliseksi alueeksi. UV-reaktorin käyttö edellyttää korkeita 
jännitteitä. Pepperl+Fuchs on kehittänyt sertifioidun ratkaisun, joka 
yhdistää pursotuksen ja paineistuksen muihin räjähdyssuojauslaittei-
siin ja luo turvallisen ympäristön korkeajännitteisten sähkölaitteiden 
käyttöä varten. 

Ratkaisun tärkein osa on Bebco EPS® 6000 -tuotesarjaan kuuluva 
pursotus- ja paineistusjärjestelmä, joka suojaa reaktorin ja UV-valojen 
elektronisia komponentteja. Tätä varten järjestelmä muodostaa 
automaattisesti tarvittavan ylipaineen ja valvoo sitä jatkuvasti. Kun pur-
sotuksessa käytetään inerttiä kaasua, syttyvien kaasujen ja höyryjen 
pitoisuus pienenee niin paljon, ettei räjähdysvaaraa enää ole. 

Pursotus- ja paineistusjärjestelmää täydentävät räjähdyssuojatut 
kytkentärasia ja ohjauskomponentit. Pepperl+Fuchs tarjoaa painet-
ta, täyttötasoa ja lämpötilaa mittaavia antureita sekä K-järjestelmän 
luonnostaan vaarattomia erottimia, jotka takaavat luonnostaan vaa-

rattoman viestin siirron. Tämä räätälöity ja kansainvälisesti sertifioitu 
ratkaisu on valmis otettavaksi käyttöön ja toimitetaan räjähdyssuoja-
tussa kotelossa.

Suunniteltu käytettäväksi kaikkialla maailmassa
Pursotus- ja paineistusjärjestelmästä ja räjähdyssuojatusta vakioidusta 
sovelluksesta koostuva yhdistelmäratkaisu täyttää turvallisuusvaati-
mukset ja on sertifioitu käyttöön kaikkialla maailmassa. Tästä on paljon 
hyötyä, koska laivat eivät vain kulje ympäri maailmaa – niiden on myös 
pysähdyttävä eri maissa sijaitsevissa satamissa, joissa niitä korjataan 
tai huolletaan. Kotelossa toimitettava, automaattinen Ex-järjestelmä 
tekee tästä parhaan mahdollisen ratkaisun tähän käyttötarkoitukseen. 

Pepperl+Fuchs kehittää ratkaisusuunnittelukeskuksissaan Yhdys-
valloissa, Euroopassa ja Aasiassa räätälöityjä järjestelmäratkaisuja 
erityisiin käyttökohteisiin, joissa on räjähdysvaara. Nämä ratkaisut ovat 
käyttövalmiita ja sertifioituja, mistä on paljon hyötyä erityisesti kansain-
välisissä projekteissa. Projektin jokaista vaihetta, kuten suunnittelua, 
hankintaa ja muotoilua, voidaan hallita eri puolilta maailmaa verkkoon 
liitetyistä ratkaisusuunnittelukeskuksista käsin.  n

Pepperl+Fuchs kehittää ratkaisusuunnittelukeskuksissaan yksilöllisiä  
järjestelmäratkaisuja kaikkiin räjähdysvaarallisten tilojen käyttökohteisiin.
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Kun laitosta päivitetään kenttäväylätekniikalla, käyttäjät ja suunnittelijat 
törmäävät nopeasti ratkaisevaan kysymykseen: voiko vanhaa ympäris-
töä edelleen käyttää vai onko koko järjestelmä johdotettava uudelleen? 
Valinta näiden kahden vaihtoehdon välillä on tärkeä, koska kyse on 
ajasta ja rahasta. Aiemmin ei ollut mahdollista testata luotettavasti, 
ovatko fyysiset ydinominaisuudet, kuten impedanssi ja aaltoimpedans-
si, kenttäväyläkäyttöön sopivalla alueella. Tästä syystä kalliit uudet 
kokoonpanot olivat tavallinen valinta ennen tämän uuden laitteen 
kehittämistä.

Siirrettävä infrastruktuurin testilaite
FieldConnex®-tuotesarjan kannettava kenttäväylän diagnoosityökalu 
FDH-1 muutti toimintatavan: siirrettävällä laitteella voi nyt tarkastaa, 
voiko asennettuja kaapeleita käyttää kenttäväylätekniikalla. Tämä 
tehdään liittämällä yksi FDH-1 kaapeliin lähelle virtalähdettä ja toinen 
kaapelin toiseen päähän. Kun painiketta painetaan, laitteet mittaa-
vat lähetettyjen signaalien laadun saapumispisteessä. Kannettavan 
kenttäväyläakun avulla voidaan testata myös osat, joihin ei tavallisesti 
syötetä virtaa. Tulokset kertovat, voiko olemassa olevaa infrastruktuu-
ria käyttää vai onko se päivitettävä kokonaan.

Olemassa olevan  
infrastruktuurin laajentaminen 
Säästä aikaa ja rahaa napin painalluksella: kannettavalla kenttäväylän diagnoosi-
työkalulla käyttäjät ja suunnittelijat voivat ennen laitoksen päivittämistä tarkastaa, 
sopiiko olemassa oleva ympäristö kenttäväyläkäyttöön. 

Tämän testausominaisuuden lisäksi FDH-1-laitetta voi käyttää useisiin 
erilaisiin diagnostiikka- ja valvontatarkoituksiin. Laite ehdottaa ennen 
segmentin käyttöönottoa, miten mahdolliset johdotusvirheet voidaan 
poistaa. Tavoitellun ja todellisen arvon vertailu on helppo toteuttaa 
käyttämällä laitoksesta saatuja arvoja, mikä takaa lopputuloksen 
tarkkuuden. 

Siirrettävän laitteen toinen huomattava etu on käyttäjäystävällisyys. 
Integroitu näyttö antaa käyttäjälle ohjeita kunkin tehtävän suoritta-
misesta valitulla kielellä. Tehtäviä ovat esimerkiksi täysi vianmääritys, 
käyttöönotto, virheentestaus ja dokumentointi. Kannettava kenttä-
väylän diagnoosityökalu on ihanteellinen valinta yksityiskohtaiseen 
ympäristön testaukseen sekä aloittelijoille että kokeneille käyttäjille – se 
takaa ongelmattoman toiminnan ja prosessilaitteiston parhaan mah-
dollisen käyttövarmuuden.  n

 www.pepperl-fuchs.com/fieldbus-handheld
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Teollisuus 4.0 vs.  
esineiden internet –  
kolme näkökulmaa
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Internetin ansiosta todellinen maailma ja virtuaalinen maailma ovat kasvamassa 
yhteen, mikä vie talousjärjestelmää kohti neljättä teollisuusvallankumousta.  
Esimerkiksi käsitteistä esineiden internet ja teollisuus 4.0 keskustellaan laajasti 
kaikkialla Euroopassa, mutta millainen on tilanne muissa maanosissa? 

Tässä haastattelussa Helge Hornis, Product Marketing Manager for 
Intelligent Systems Yhdysvalloista, Shane Parr, Managing Director 
Singaporesta, ja John Saw, Product Marketing Director Shanghaista, 
arvioivat tilannetta Aasian ja Yhdysvaltojen markkinoilla.

Tunnetaanko saksalaisten teollisuusalan yhdistysten käyttä-
mä termi teollisuus 4.0 yhtä hyvin ja herättääkö se yhtä paljon 
keskustelua Amerikassa ja Aasiassa kuin Saksassa?
Helge Hornis: Amerikassa termin tuntevat oikeastaan vain asiantunti-
jat, mutta kaikki heistäkään eivät tiedä paljon siitä, mitä termi tarkoit-
taa. Täällä kuluttajamarkkinoiden suurin puheenaihe on esineiden 
internet. Kiinteistöautomaatiosta kohistaan suhteellisen paljon ja siihen 
liittyviä tuotteita on jo saatavilla rautakaupoissa. Tällainen tuote on 
esimerkiksi lämpötilansäädin, joka nostaa lämpötilaa, kun käyttäjän 
älypuhelimen lähettämät GPS-tiedot ilmaisevat, että tämä on matkalla 
kotiin.
John Saw: Monet tehdasautomaation asiantuntijat tuntevat termin 
teollisuus 4.0, ja asiakkaat haluavat kuulla lisää tästä konseptista. 
Esineiden internet kehittyy nopeaa vauhtia Aasiassa samoin kuin Yh-
dysvalloissa – nämä impulssit tulevat suoraan kuluttajamarkkinoilta.

Mikä on tilanne prosessiautomaation alalla?
Shane Parr: Prosessiautomaatioteollisuudessa termit teollisuus 4.0 ja 
esineiden internet ovat tuttuja, ja viimeksi mainittua käytetään yleisesti 
kaikkialla Aasiassa. Teollisuuden tavoitteena on siis rakentaa sisältöä 
esineiden internetin ympärille, mutta toistaiseksi olemassa ei ole todel-
lisia huippusovelluksia, jotka veisivät tekniikkaa eteenpäin.

Jos unohdetaan yksittäiset termit hetkeksi, kuinka laajalle 
verkkoon liitetyn automatiikan idea on levinnyt?
Helge Hornis: Yhdysvalloissa automaatioteollisuus suhtautuu tyypilli-
sesti varovaisemmin perustavanlaatuisiin uudistuksiin. Esimerkiksi len-
tokenttien uusiin matkalaukkuhihnoihin on vielä äskettäinkin asennettu 
AC-kytkimiä – eli joissakin tapauksissa 24 VDC -kytkimiä ei ole otettu 
käyttöön, väyläjärjestelmistä puhumattakaan. 
John Saw: Aasiassa nykyaikaisten ratkaisujen ja tekniikoiden käyt-
töönottoon suhtaudutaan yleensä positiivisesti. Esimerkiksi auto-
teollisuudessa keskustellaan siitä, miten teollisuus 4.0 -konsepteja 
voi hyödyntää käytännössä. Meiltä kysytään, miten Pepperl+Fuchs 
anturivalmistajana vaikuttaa tähän alaan. 
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”Uskon, että edessä on uuden tekniikan 
lumivyöry, joka etenee kuluttajamarkkinoilta 
tehdasautomaation kautta prosessiautomaa-
tioon.” 
Shane Parr, Managing Director, Pepperl+Fuchs Singapore

 Mitkä aiheet ovat kaikkein tärkeimpiä käyttäjille?
Shane Parr: Prosessiautomaatiossa keskitytään pääasiassa laitosten 
luotettavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Käyttäjiä hyödyttäisivät koko 
teollisuudenalan yhteiset standardit, jotka mahdollistaisivat alustasta 
riippumattoman tiedonsiirron järjestelmien ja laitteiden välillä. Lan-
gattomissa tekniikoissa käytetään kuitenkin jo tässä vaiheessa kahta 
kilpailevaa standardia, jotka ovat WirelessHART ja ISA100. Lisäksi pro-
sessinhallintajärjestelmien toimittajilla ei ole pakottavaa tarvetta avata 
omia järjestelmiään laajalle tiedonsiirrolle. Luotettavuus ja turvallisuus 
ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä. Laitoksissa, joissa on materiaaleista 
tai ympäristöstä aiheutuva räjähdysvaara, voidaan joka tapauksessa 
ottaa käyttöön vain testattuja ja hyväksi havaittuja tekniikoita, joiden 
suojausluokitus on korkea. 
John Saw: Tehdasautomaatiossa Ethernet-pohjaiset laitteet kasvat-
tavat suosiotaan ja ovat jo laajalti käytössä tietyillä teollisuudenaloilla. 
Autoteollisuudessa keskustellaan myös pilvipohjaisista ratkaisuista. 
Laitteiden huoltaminen ja vianmääritys etäyhteyden kautta on hy-
väksytty ja todennäköisesti vauhdilla leviävä toimintatapa. Jotta tätä 
ominaisuutta voidaan hyödyntää, valmistusprosesseja ja joustavuutta 
vastata asiakkaiden vaatimuksiin on ohjailtava tietojen perusteella. 
Tämän konseptin käyttöönottoa varten on tärkeää taata tietoturva luo-
tettavalla tavalla ja tällä alueella tarvitaankin edelleen ratkaisuja. 

Millä alueilla on tällä hetkellä tai tulevaisuudessa vahva  
muutospaine?
Helge Hornis: Odotan näkeväni todellisen läpimurron, kun jokin suuri 
verkkotoimintaan keskittyvä yhtiö keksii kokonaisratkaisun, joka sitten 

leviää automaatiomarkkinoille. Kun verkkopohjainen automaatio hyväk-
sytään Yhdysvalloissa, se otetaan varmasti käyttöön nopeasti. 
John Saw: Mataliin palkkoihin nojaavat liiketoimintamallit eivät toimi 
ikuisesti Kiinassa. Tämän vuoksi yhtiöt pohtivat tapoja luoda lisäarvoa 
ja saada sen avulla hyötyä maan kilpailukyvystä ja vertailukelpoisuu-
desta. Tehokkuuden kasvattaminen, joustavuuden ja luotettavuuden 
parantaminen ja asiakkaiden vaatimusten täyttäminen liitettävyyden 
keinoin ovat kasvavia trendejä. Asiakkaat haluavat kattavia ja koordi-
noituja aloitteita, jotka tarjoavat luotettavan, pysyvän ja mahdollisim-
man pitkälle standardoidun viitekehyksen. Monet aasialaiset asiantun-
tijat seuraavat mielenkiinnolla esineiden internetistä ja teollisuus 4.0:sta 
Saksassa käytävää keskustelua.
Shane Parr: Uskon, että edessä on uuden tekniikan lumivyöry, joka 
etenee kuluttajamarkkinoilta tehdasautomaation kautta prosessiauto-
maatioon. 

Mitä erityisiä toimia suunnitellaan parhaillaan?
Shane Parr: Edistyksellinen diagnostiikka ja ennakoiva huoltaminen 
ovat keskeisiä käsitteitä prosessiautomaatiossa ja kenttäväylätekniikan 
ansiosta laitteemme pystyvät jo nyt molempiin. Nämä ominaisuudet 
on kuitenkin vielä integroitava kuhunkin yksittäiseen järjestelmään ja 
mukautettava niiden standardeihin ja protokolliin. Useissa tapauksissa 
saatavilla olevien tietojen täyttä potentiaalia ei hyödynnetä. Voimme jo 
tällä hetkellä käyttää valtavaa määrää verkkopohjaisia älyominaisuuk-
sia laitostasolla. 
Helge Hornis: SmartBridgen ansiosta voimme tarjota tekniikkaa, 
jolla käyttäjät voivat siirtyä kohti tulevaisuutta vaihtamatta laitoksen 

20



ja prosessin ohjausjärjestelmää. Älypuhelimella ohjattavan lämmön-
säätimen tavoin SmartBridge on helposti saatavilla ja voidaan ottaa 
käyttöön välittömästi. Se on edullinen ja helppokäyttöinen ja tarjoaa 
suoran edun. Tämä ei vielä edusta teollisuus 4.0:aa, mutta se on aito 
osa anturitekniikka 4.0:aa. 
John Saw: Älykkäät anturimme ja laitteemme tarjoavat jo nyt yksityis-
kohtaisia diagnostiikkaominaisuuksia, verkkovalvontaa, viantunnistusta 

”Laitteiden huoltaminen ja vianmääritys etäyh-
teyden kautta on hyväksytty ja todennäköises-
ti vauhdilla leviävä toimintatapa.” 
John Saw, Product Marketing Director, Pepperl+Fuchs 
Shanghai, Kiina

ennakoivaa huoltoa varten ja etäohjattua parametrisointia. Jaamme 
yhä enemmän asiakkaidemme kanssa, jotta nämä voisivat helpom-
min integroida nämä ominaisuudet käyttökohteisiinsa ja hyödyntää 
etäohjausta ja tietojen läpinäkyvyyttä. SmartBridge-konsepti herättää 
kiinnostusta Aasiassa, koska se yhdistää kenttäanturit ja -laitteet 
entistä vahvemmin teollisuus 4.0 -käsitteeseen.  n

”Odotan näkeväni todellisen läpimurron, kun 
jokin suuri verkkotoimintaan keskittyvä yhtiö 
keksii kokonaisratkaisun, joka sitten leviää 
automaatiomarkkinoille.” 
Helge Hornis, Product Marketing Manager for Intelligent 
Systems, Pepperl+Fuchs Twinsburg, Ohio, USA 
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Avaimet tulevaisuuteen  
löytyvät menneestä

Olemme jo kauan sitten luopuneet elämämme sääte-
lystä päivän ja yön luonnollisen vaihtelun mukaan. Ajan 
mittaan keinotekoiset valonlähteet ovat muuttaneet 
ihmisten arkea. Elämämme valaiseminen ei kuitenkaan 
ole valon ainoa tehtävä, mistä automaatiotekniikka on-
kin hyvä osoitus.

Suurinopeuksinen tiedonsiirto, lasersäteiden uudet käyttötavat lääke-
tieteessä sekä maailmankaikkeuden entistä parempi ymmärtäminen 
ovat vain joitakin alueita, joissa valolla on merkittävä rooli. Jotta muis-
taisimme valon merkityksen, YK:n yleiskokous on julistanut vuoden 
2015 kansainväliseksi valon ja valoon perustuvan teknologian vuodek-
si. Tänä vuonnahan lukuisat optiikan alan merkittävimmät keksinnöt 
täyttävät pyöreitä vuosia – ensimmäinen aurinkoenergialla toimiva kone 
keksittiin 400 vuotta sitten, Albert Einstein esitti yleisen suhteellisuus-
teoriansa 100 vuotta sitten ja vuonna 1965 Penzias ja Wilson todistivat 
alkuräjähdysteorian kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn turvin. 

1815

Fresnel julkaisi 
tutkimuksensa valon 

aaltoteoriasta. 

1865

Maxwell loi  
perustan sähköopille 

teoriallaan sähködyna-
miikasta. 

1955

Kuituoptiikkaa  
käytettiin  

ensimmäistä kertaa 
lääketieteessä.

1915

Einstein julkaisi 
yleisen suhteelli-
suusteoriansa. 

1615

Ranskalainen  
fyysikko Salomon de 
Caus kehitti aurinko-
energialla toimivan 

suihkulähteen. 



Valotiede vaikuttaa monilla alueilla 
Valon luonne on askarruttanut ihmiskuntaa läpi historian aina tähtien 
ja planeettojen liikkeiden ymmärtämisestä näkökyvyn fysikaalisten 
ominaisuuksien kuvaukseen. Valotiede on vaikuttanut käytännössä 
kaikkiin muihin tieteenaloihin. Koko tämän ajan – ainakin nykyaikaan 
saakka – valon todellisesta olemuksesta ei ollut varmuutta. Lukuisat 
yritykset selittää valoa fyysisellä tasolla sysäsivät alulle monia silmä-
lasien, kaukoputken ja mikroskoopin kaltaisia keksintöjä. Uraauurtavat 
löydökset tieteen uusien mahdollisuuksien ohella ovat avaamassa ovia 
edistykselliselle tutkimukselle esimerkiksi fotoniikan, kvanttioptiikan ja 
suurinopeuksisen fysiikan saralla.

Niin teollisuudessa kuin liiketoiminnassakin hyödytään suuresta no-
peudesta, nanometritason erottelukyvystä ja parhaasta mahdollisesta 
tarkkuudesta, jotka saavutetaan valon avulla tapahtuvalla tiedonsiirrolla. 
Valosähköiset anturit, lasertekniikka ja edistykselliset kamerajärjestel-
mät ovat nykyään keskeinen osa automaatiotekniikkaa. Yksinkertai-
simmatkin valosähköiset anturit hyödyntävät valonnopeutta kohteiden 
havaitsemisessa. Puolijohteiden, loistediodien (LED) ja orgaanisten 

loistediodien (OLED) kaltaiset energiatehokkaat valaistusmuodot ovat 
jo pitkään olleet teollisuuden käyttämiä menetelmiä valaistuksessa tai 
signaalien havaitsemisessa. Niistä on hyötyä toisessakin mielessä: 
aurinkokennojen tavoin nekin vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. 

Valopulssit internetin selkärankana
Fotoniikassa sovelletaan valotiedettä ja keskitytään erityisesti tiedon 
tallennuksessa, siirrossa ja käsittelyssä käytettäviin optisiin menetel-
miin ja tekniikoihin. Viestien välitys valon avulla ei ole uusi keksintö. 
Morsekoodin lähettäminen valon avulla on ikivanha merillä käytetty 
tekniikka, joka on vielä nykyäänkin käytössä laivoilla ja aluksilla. Pu-
helin ja internet perustuvat pääasiassa optiseen tiedonsiirtoon, jossa 
valopulsseja lähetetään lasikuitukaapeleita pitkin. Satelliittien ja langat-
toman tekniikan ansiosta viestit ja tieto saadaan maailman syrjäisim-
piinkin kolkkiin. Valon ansiosta ihmiset ja koneet pystyvät muodos-
tamaan maailmanlaajuisia verkostoja. Siksi valo onkin keskeinen osa 
esineiden internet -ajatusta.  n
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Keskeiset rakennuspalikat

Parhaidenkin sähkölaitteiden edut jäävät saamatta ilman suojakuoria ja  
luotettavaa kytkentää. Pepperl+Fuchs valmistaa laitteisiin erinomaisesti soveltuvia 
vakiokoteloita ja kytkentätekniikkaa Veszprémin kaupungissa läntisessä Unkarissa. 

Käyttötarkoituksesta riippuen ne täyttävät monet, usein äärimmäisen  
haastavatkin vaatimukset. 
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Itäisessä Keski-Euroopassa sijaitseva Unkari tunnetaan rennosta 
elämäntyylistään, tukevasta ruoastaan ja pulppuavista kuumista läh-
teistään. Pepperl+Fuchs on toiminut jo 18 vuoden ajan Veszprémissä, 
joka on yksi Unkarin vanhimmista kaupungeista. Kaupunki sijaitsee 
Balaton-järven ja tiheistä metsistään tunnetun, matalan Bakony-
vuoriston välissä. Alueella vierailevien huomio kiinnittyy jo kaukaa 
vuoreen ja sen rinteillä sijaitsevaan Veszprémin barokkilinnaan, joka 
uhkuu menneiden aikojen henkeä. Hyväkuntoisten teiden ja rautatie-
verkoston ansiosta Budapest sekä Itävallan pääkaupunki Wien ovat 
vain parin tunnin matkan päässä. 70 000 asukkaan lisäksi kaupungis-
sa asuu yli 10 000 opiskelijaa. Paikallisella yliopistolla on merkittävä 
rooli koko maan akateemisessa elämässä. Tietojenkäsittelytieteen ja 
taloustieteen laitokset sekä teknillinen tiedekunta kouluttavat jatkuvasti 
ammattitaitoisia nuoria tekijöitä. 

Hyvät edellytykset osaaville työntekijöille
”Meillä on erittäin hyviä kokemuksia ajastamme Unkarissa”, Unkarin 
Pepperl+Fuchsin toimitusjohtaja Jürgen Chrobak kertoo. ”Olosuhteet 
Veszprémissä ovat erinomaiset. Tärkein tekijä on se, että työnteki-
jämme täällä ovat erittäin omistautuneita ja uskollisia.” Työntekijät 
voivat itse osallistua työympäristönsä muovaamiseen ja antaa vapaasti 
kehitysideoita. ”Lähes joka viikko saamme yhden tai kaksi hyvää 
ehdotusta”, Chrobak jatkaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on prosentin 
luokkaa, eli sitä alemmas tuskin päästään. Näin siitäkin huolimatta, 
että Unkarin länsiosien työmarkkinoilla ei ole tungosta. ”Panostamme 
huomattavasti siihen, että pystymme tarjoamaan noin 500 työntekijäl-
lemme hyvät olosuhteet. Meillä on selkeät ja kaikille yhteiset tavoitteet. 
Lisäksi tarjoamme koulutusta ja etenemismahdollisuuksia uralla oman 
Pepperl+Fuchs-akatemiamme kautta.” 

Tiedot + faktat 

Pääkaupunki  Budapest
Pinta-ala  93 036 km2

Väkiluku  9,91 miljoonaa (2014)
Valtiomuoto  Parlamentaarinen tasavalta
Valtionpäämies  Presidentti János Áder

Hallituksen päämies  Pääministeri Viktor Orbán
BKT  132,26 miljardia Yhdysvaltain dollaria (2013)
Kansallislaulu  Laulu: Jumala siunatkoon unkarilaisia
Verkkotunnus  .hu
Maatunnus puhelinnumeroissa  +36
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 Tuotanto Veszprémissä alkoi vuonna 1997, jolloin valmistettiin kote-
loita koko Pepperl+Fuchs -konsernille. ”Meitä voisi kuvailla räätäleiksi, 
jotka tekevät antureille ”vaatteita” ja ”märkäpukuja” tarpeen mukaan”, 
Jürgen Chrobak selittää. Pieni osa koteloista valmistetaan metallista 
ja ne on tarkoitettu CNC-koneisiin. Kuitenkin suurin osa valmistetaan 
muovista, minkä ansiosta tuotantolaitoksesta tuli nopeasti ruiskupuris-
tustekniikan keskus koko yrityksen sisällä. 

Enemmän kuin vain pistokkeita ja kaapeleita.
Kytkentätekniikka kehitettiin Veszprémin tuotantolaitoksen toiseksi 
tukipilariksi muovin käsittelyssä hankitun asiantuntemuksen pohjalta. 
Vaikka kytkentätekniikka ehkä kuulostaa yksinkertaiselta, sillä on to-
dellisuudessa keskeinen rooli automaatiotekniikassa. Pienikin kytken-
tävirhe saattaa johtaa koko laitoksen pettämiseen. ”Suorituskykyinen 
anturitekniikka edellyttää yhtä suorituskykyistä kytkentätekniikkaa”, 
Chrobak tähdentää. ”Siksi olemmekin sopeuttaneet molemmat osat 
täydellisesti yhteen.” Käyttötarkoituksesta riippuen kytkentäelement-
tien on täytettävä hyvinkin vaihtelevat ja usein äärimmäisen haastavat 
vaatimukset, joita ovat muun muassa NAMUR-sertifiointi, räjähdyssuoja-
us, mekaanisen kuormituksen kestävyys sekä syövyttävien aineiden  
ja suurten lämpötilavaihtelujen kestävyys.

”Tuotteemme täyttävät kaikki vaatimukset, koska käytämme ainoas-
taan laadukkaita materiaaleja sertifioiduilta eurooppalaisilta tuottajilta 
eivätkä virheelliset tuotteet läpäise tiukkaa laadunvalvontaamme”, 
Jürgen Chrobak korostaa. Kaasutiiviit puristusliittimet tuovat kestävyyttä 
ja työkalujen kanssa yhteensopivat, pyälletyt mutterit mahdollistavat 
pistokkeiden nopean ja tukevan asennuksen. 

Veszprémin varastossa on kattava valikoima raaka-aineita, jotta 
yhteensopivat kaapelit ja liittimet pystytään toimittamaan nope - 
asti. Pepperl+Fuchsin kohteisiin Mannheimissa, Yhdysvalloissa ja  
Singaporessa tehdään vuosittain noin 360 toimitusta. Vuosittain  
käytetään monen tuhannen kilometrin edestä kaapelia. Vakiokaapelit 
soveltuvat useimpiin käyttötarkoituksiin. Niiden lisäksi Pepperl+Fuchs  
tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät erityisvaatimukset. 
”Veszprémissä toimii oma kehitysyksikkö, joka työstää uusia tuotteita”,  
toimitusjohtaja kertoo. ”Koska olemme kytkimiin ja kaapeliliittimiin 
erikoistunut osaamiskeskus, haluamme olla alamme edelläkävijöitä 
lupaavimpien tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjinä.”  n

Tiesitkö että ...

... Unkarin pieni väestö on monien niiden keksintöjen takana, 
joita nykyään käytetään osana arkea kaikkialla maailmassa? 
Muutama esimerkki:

Vuonna 1826 Ányos Jedlik keksi soodaveden lisäämällä veteen 
keinotekoisesti hiilidioksidia. 

Vuonna 1836 János Irinyi keksi tulitikun. 

Vuonna 1938 László József Bíró patentoi kuulakärkikynän, jota 
nimitetään keksijänsä mukaan ”biroksi” muun muassa englannin 
ja italian kielillä. 

Vuonna 1947 Dénes Gábor kehitti holografian  
toimintaperiaatteen. Vuonna 1971 hän sai keksinnöstään Nobe-
lin fysiikan palkinnon. 

Vuonna 1976 Ernő Rubik keksi palapelin, joka  
tunnetaan nimellä Rubikin kuutio.
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Messut + Tapahtumat

 www.pepperl-fuchs.com/events

Rockwell Automation Fair
18. – 19.11.2015 // Chicago, IL, USA

SPS IPC Drives
24. – 26.11.2015 // Halli 7A, osasto 330 // Nürnberg, Saksa

04

10

05

11

06

HANNOVER MESSE
13. – 17.4.2015 // Halli 9, D76 // Hannover, Saksa

INTERPHEX
21. – 22.4.2015 // Osasto 3471 // New York City, New York, USA

Huhtikuu 

Lokakuu 

Toukokuu 

Marraskuu 

Kesäkuu

Syyskuu

Offshore Technology Conference
4. – 7.5.2015 // Osasto 8844 // Houston, Teksas, USA 

Africa Automation
5. – 7.5.2015 // Osastot e41-e45 // North Riding, Johannesburg, Etelä-Afrikka

O&M OFFSHORE EXPO 2015 
2. – 3.6.2015 // Messe C // Fredericia, Tanska 

SEPEM Industries Sud-Est
2. – 4.6.2015 // Avignon, Ranska

Nor-shipping Oslo 
2. – 5.6.2015 // Halli B01, osasto 21 // Oslo, Norja

ACHEMA
15. – 19.6.2015 // Halli 11.1, osasto A41 // Frankfurt am Main, Saksa

Honeywell Users Group
21. – 26.6.2015 // San Antonio, Teksas, USA

The PROFIBUS & PROFINET Conference & Exhibition
23. – 24.6.2015 // Stratford Manor Hotel, Stratford-upon-Avon

Offshore Europe
8. – 11.9.2015 // AECC Osasto 3A 221 // Aberdeen, Iso-Britannia

Automaatio 15
6. – 8.10.2015 // Helsinki, Suomi

Emerson Exchange
12. – 16.10.2015 // Denver, CO, USA
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http://www.rockwellautomation.com
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