
Yksilölliset ja käyttövalmiit ratkaisut 
Pepperl+Fuchsin ratkaisusuunnittelukeskukset tarjoavat räätälöityjä järjestel
märatkaisuja asiakkaille eri puolilla maailmaa. Sertifiointi sisältyneenä 
toimitukseen.

Askelista harppauksiin 
Uusi universaali HiC2441erotin mukautuu automaattisesti ja joustavasti 
haluttuun signaalityyppiin pienin kustannuksin.

Energiatehokkuus taloudellisen kasvun 
veturina
Kuinka teollisuudessa yhdistetään energiatehokas tuotanto räätälöityihin 
automaatioratkaisuihin ja mikä Teollisuus 4.0 vision merkitys on tässä 
prosessissa.
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Hyvä lukija
Energiakustannuksista on tullut tuotantoon keskeisesti vaikuttava tekijä erityisesti 
energiaa paljon kuluttavilla teollisuudenaloilla. Tämän vuoksi teollisuusyritykset ovat 
yhä kiinnostuneempia energiatehokkaista automaatioratkaisuista, joiden avulla kus
tannukset voi pitää hallinnassa. Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista 
uusien tuotantolaitosten ja tuotantoprosessien suunnittelussa. Tuotantolaitosten 
energiatehokkuuden tavoitetilana ei pidetä pelkästään niiden keskeytyksetöntä  
toimintaa optimoidussa vakiotoimintatilassa. Energiatehokkuus tarkoittaa myös sitä, 
että energiaa käytetään silloin, kun hinnat ovat alhaalla hyvän tarjonnan vuoksi. 
Sivulta 19 alkaen voit tutustua Teollisuus 4.0 vision merkitykseen ja lukea, miksi 
korkealla automaatioasteella ja ohjelmoitavien anturien käytöllä on ratkaiseva merkitys 
teollisuuden energiatehokkuudelle.

Kansijutussamme tutustumme eri puolilla maailmaa sijaitseviin ratkaisusuunnittelu
keskuksiimme. Niissä kehitämme asiakkaillemme yksilöllisiä järjestelmäratkaisuja, 
joihin sisältyy sertifiointi. Lue lisää toiminnasta sivulta 4.

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Dr. Gunther Kegel 
CEO

Odotamme palautettasi tästä numerosta.  
Kommentit voi lähettää osoitteeseen: newsletter@pepperl-fuchs.com
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Pepperl+Fuchs tunnetaan korkealaatuisista  
räjähdyssuojaustuotteistaan ja nyt sen  
ratkaisusuunnittelukeskukset tarjoavat myös 
maailmanlaajuisia suunnittelupalveluja ja  
räätälöityjä järjestelmäratkaisuja osana  
prosessiautomaatio-osaston toimintaa.

”Pepperl+Fuchs aloitti ensimmäisen ratkaisusuunnittelukeskuksensa 
(Solution Engineering Center) kehittämisen vuonna 2006 vastatakseen 
asiakkaidensa tarpeisiin. Nykyään asiakkaat haluavat tilata täydellisen  
järjestelmäratkaisun dokumentaatioineen ja sertifiointeineen yhdestä  
lähteestä. He suosivat siis yhden luukun järjestelmiä”, kertoo  
Systems+Solutions liiketoimintayksikön johtaja Hermann Best. ”Niistä 
on selvää etua asiakkaille. Yhteen toimittajaan keskittämällä he voivat 
supistaa omaa järjestelmäsuunnitteluaan ja saavuttaa huomattavia 
säästöjä kustannuksissa.” 

Pepperl+Fuchs on huomioinut räjähdyssuojausluokituksella varustet 
tuihin järjestelmiin kohdistuvan suuren kysynnän ja reagoinut siihen 
perustamalla ratkaisusuunnittelukeskuksia ympäri maailmaa: Bühliin 
Saksaan, Wednesburyyn IsoBritanniaan, Buragoon Italiaan, Houstoniin 
Yhdysvaltoihin sekä muun muassa Singaporeen, Pekingiin, Melbour 
neen ja Bangaloreen. ”Tämän toimintatavan ansiosta voimme vastata 
paikallisiin olosuhteisiin ja markkinavaatimuksiin ja myös hallita kansa
invälisiä hankkeita paikallisesti vaihe vaiheelta ja toteuttaa niitä lähei
sessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa”, Best sanoo. 

Ratkaisusuunnittelukeskusten tarjoama ratkaisuvalikoima on kasvanut 
huimaa vauhtia. Valikoimaan sisältyvät niin perinteiset kytkinkaappi
ratkaisut kuin etäI/Oyksiköt, FieldConnex®kenttäväyläratkaisut ja 
kytkentärasiat sekä Ex d (räjähdyspaineen kestävä), Ex e (parannettu 
turvallisuustaso) ja Ex p tyypin (pursotus ja paineistussuojaus) ohja
uspaneelit.  

Pepperl+Fuchsin ratkai-
susuunnittelukeskukset 
kehittävät, valmistavat  
ja toimittavat yli 25 000 
kotelo- ja järjestelmärat-
kaisua vuodessa.

”Nykyään asiakkaat halua-
vat yhden luukun järjestel-
miä eli täydellisen järjestel-
män yhdestä lähteestä.” 
Hermann Best, 
Systems+Solutions 
-liiketoimintayksikön 
johtajabusiness unit
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Bühlin keskus:

Tarjousvaiheessa (johon sisältyvät tarjouspyyntö, kannattavuusselvitys, 
tuotelaskelma ja ratkaisutarjous) ratkaisusuunnittelukeskus tekee  
yhteistyötä myyntiosaston kanssa. Kun sopimus solmitaan, vastuu hank 
keesta ja sen toteutuksesta siirtyy kokonaisuudessaan ratkaisusuun 
nittelukeskukselle. ”Olemme vastuussa koko prosessista työpiirustuk
sista hankintaan, kokoamiseen, johdotukseen ja hyväksyntätestauk
seen. Huolehdimme asiakkaan dokumentaatiosta ja räjähdyssuojaus
luokituksesta ennen käyttövalmiin räätälöidyn ratkaisun toimittamista 
laitokseen”, kertoo Markus Hertel.

Ratkaisu: kenttäväylätekniikka
Kytkinkaapit on varustettu FieldConnexin FieldBarrierkomponenteilla 
(FB), lämpötilan mittaukseen tarkoitetuilla multipleksereilla (TMI) 
sekä digitaalinäytöillä. Multiplekserit muuntavat lämpötilaantureista 
tulevat analogiset signaalit kenttäväyläsignaaleiksi, jotka siirretään 
FieldBarrierkomponentin kautta prosessinohjausjärjestelmään. Arvot 
ovat tarkistettavissa reaaliaikaisesti mittauspisteen läheisyydessä 
sijaitsevista digitaalinäytöistä. 

Alkuperä: Bühlin ratkaisusuunnittelu-
keskus 
 
Kohde: öljyn- ja kaasunjalostus  
Itä-Euroopassa 
 
Hyödyt: nopea asennus, helppo ylläpito, 
vähemmän järjestelmän johdotusta 
 
Luokitus: ATEX, GOST-R 

Ratkaisu: räjähdyssuojaustuotteet
Öljynporaustornin ympäristöön on asennettu kaasu ja paloilmaisimia 
sekä suojausjärjestelmiä. Näiden anturien valvontaan ja turvatoimen
piteiden toteutukseen tarkoitetut ohjausjärjestelmät on asennettu 
paineenkestäviin koteloihin.

Alkuperä: Bühlin ja Buragon  
ratkaisusuunnittelukeskukset  
 
Kohde: öljyntuotanto Lähi-Idässä  
 
Hyödyt: avaimet käteen -ratkaisu, täy-
sin testatun, täydellisen järjestelmän 
toimitus, nopea käyttöönotto 
 
Luokitus: ATEX

”Valvomme prosessejam-
me jatkuvasti ja muok-
kaamme niitä tehokkaasti 
asiakkaidemme tarpeita 
vastaaviksi.” 
Markus Hertel,  
Bühlin ratkaisusuunnittelu-
keskuksen johtaja

Standardoidut prosessit tuovat nopeutta
Vierailu Bühlin ratkaisusuunnittelukeskukseen EteläSaksassa auttaa 
havainnollistamaan keskusten toimintaa. Viimeisten viiden vuoden 
aikana keskuksessa ollaan tehty paljon töitä prosessien standardoimi
seksi ja optimoimiseksi. ”Työskentelemme viikoittain noin 60 projektin 
parissa tiukassa aikataulussa, joten meidän on ollut tarpeen tehostaa 
esimerkiksi tuotannon käsittelyaikoja ja siirtyä rinnakkaistuotannosta 
jatkuvan prosessin periaatteeseen”, kertoo Bühlin ratkaisusuunnitte 
lukeskuksen johtaja Markus Hertel. Skaalautuvan EPLAN Pro Panel  
3Djärjestelmän käyttöönotto on yksi esimerkki standardoimistoi
menpiteistä. Järjestelmän ansiosta monimutkaisten prototyyppien 
rakentaminen ei ole enää tarpeen. Myös kaappien suunnittelussa  
tapahtuvat mahdolliset ristiriitaisuudet havaitaan jo aikaisessa vaihees
sa ja voidaan korjata helposti. 

”Valvomme prosessejamme jatkuvasti ja muokkaamme niitä tehokkaasti 
asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi”, Hertel korostaa. ”Prosessien 
standardoiminen tehdään läheisessä yhteistyössä muiden keskusten 
kanssa, joten voimme jakaa työtaakkaa eri keskusten kesken.”
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Houstonin keskus:

Sertifiointi sisältyy toimitukseen
Räätälöityjä ratkaisuja toimitettaessa sertifiointi on hyvin tärkeässä osas 
sa, minkä voi todeta selvästi Houstonin ratkaisusuunnittelukeskukses
sa Teksasissa. ”Me samoin kun muutkin keskukset ympäri maailman 
tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka täyttävät kaikki turvalli
suusvaatimukset ja joilla on asiaankuuluvat paikalliset, alueelliset tai 
kansainväliset sertifioinnit”, kertoo Yhdysvaltojen ratkaisusuunnitte
lukeskusten johtaja David Hohenstein ja lisää: ”Näin tarjoamamme 
palvelu erottuu monien muiden yritysten tarjoamista palveluista.” 
Asiakkaat voivat toki kehittää ratkaisuja ja hankkia niille sertifioinnin 
itse, mutta se on aikaa vievää, sillä standardeja ja sertifiointilaitoksia 
on valtava määrä: ATEX, IECEx, ISO, UL, CustomUnion (ennen GOST), 
CCOE, NEPSI, CSA, INMETRO jne. jne. 

”Säännösten valtaisan määrän vuoksi asiakkaamme säästyvät suurelta 
määrältä työtä, jos heidän ei itse tarvitse hankkia tai ylläpitää sertifi
ointejaan. Tämä pätee erityisesti nykytilanteeseen, jossa organisaatio
rakenteita pyritään suoraviivaistamaan”, Hohenstein sanoo. ”Tarjo
amamme räätälöidyt, sertifioidut ratkaisut nopeuttavat järjestelmien 
käyttöönottoa, ja asiakkaan henkilöstö voi keskittyä ydinliiketoimin
taan, mikä parantaa tehokkuutta ja säästää yrityksen kustannuksia.”

Ratkaisu: pursotus ja paineistus 
Kaasuterminaalit ovat räjähdysvaarallisia alueita. Kaasun virtausta 
kaasusäiliöalusten täyttämisen aikana ohjaavat tietokoneet ovat käy
tettävissä suoraan lastauslaiturilta käsin. Paineistetut kotelot takaavat 
asianmukaisen räjähdyssuojauksen. Paineenkestävät turvakytkimet 
toimivat pääkytkiminä. 

Ratkaisu: liitäntätekniikka
Prosessinohjausjärjestelmän ja kenttälaitteiden väliset liittymät sijait 
sevat Kjärjestelmän signaalimuuntimilla varustetussa kytkinkaa
pissa. Valaisimet, tuulettimet, virtalähteet ynnä muut komponentit 
toimitetaan valmiiksi asennettuina ja käyttövalmiina, minkä ansiosta 
kytkinkaappi voidaan asentaa ja ottaa käyttöön nopeasti. 

Alkuperä: Bühlin ratkaisusuunnittelukeskus 
 
Kohde: lääketeollisuuden tuotantolaitos 
Saksassa

Hyödyt: lyhytaikainen järjestelmän seisokki 
ja tuotannon keskeytys, kaikki komponentit 
yhdestä lähteestä

Luokitus: ATEX

”Ratkaisujemme ansiosta 
asiakkaat voivat keskittyä 
ydintoimintaansa.”

 
David Hohenstein,  
Yhdysvaltojen ratkaisusuun-
nittelukeskusten johtaja

Pepperl+Fuchs on valtuutettu tarjoamaan tärkeimpien suojaustasojen 
tuotteita ja valmistamaan tilaluokan 1 ja 2 tai divisioonan 1 ja 2 
sovellusten sertifioituja ratkaisuja aluekohtaisten määräysten mukai
sesti. ”Kansainvälistä projektiliiketoimintaa tekeville yrityksille tarjo
amamme maailmanlaajuiset ratkaisusuunnittelupalvelut ovat selkeä 
etu”, Hohenstein korostaa. ”Projekteissa suunnittelun, hankinnan tai 
rakentamisen kaltaiset tehtävät toteutetaan usein eri paikoissa. Tällöin 
Pepperl+Fuchs voi tarjota parasta mahdollista tukea projektien  
kaikkiin eri vaiheisiin.”  

Alkuperä: Melbournen ja Bühlin ratkaisu-
suunnittelukeskukset  
 
Kohde: kaasuterminaali Australiassa  
 
Hyödyt: vakiolaitteiston käyttö tilaluokan 2 
tiloissa, korkea käytettävyystaso lämpötilan 
seurannan ansiosta, automaattinen vuotojen 
kompensointi 
 
Luokitus: IECEx 
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Wednesburyn ja Buragon keskukset: 

Hyvä perusta kaikkiin ratkaisuihin
Siirrymme takaisin Euroopan mantereelle ja vierailemme Wednesburyn 
keskuksessa IsoBritanniassa ja Buragon keskuksessa Italiassa, joissa 
käytetään hyväksi synergiahyötyjä ja tuotetaan kustannustehokkaita 
komponentteja kaikkien ratkaisusuunnittelukeskusten käyttöön. Kes
kuksissa valmistetaan tyhjiä koteloita, joita muut ratkaisusuunnittelukes 
kukset käyttävät yksilöllisten ratkaisujen luomisen pohjana. 

Birminghamin lähellä Wednesburyssä sijaitseva ratkaisusuunnittelu
keskus tuottaa ruostumattomasta teräksestä tai lasikuidulla vahvis
tetusta polyesteristä valmistettuja koteloja, joilla on Ex e (parannettu 
turvallisuustaso), Ex i (luonnostaan vaaraton) tai Ex p suojaustason 
(pursotus ja paineistussuojaus) luokitus. Metallikotelot leikataan me
tallilevystä, minkä jälkeen ne menevät hitsausrobotin muokattaviksi  
ja käsiteltäviksi. Pepperl+Fuchsin ruostumattomasta teräksestä valmis
tetut kotelot tuotetaan siten, ettei niihin tule ylimääräisiä hitsaussaumoja. 
Asiakkaat saavat siis käyttöönsä korroosion ja suolavedenkestävästä 
materiaalista (AISI 316L) valmistetun kotelon.

Aikaisemmin ruostumatto-
masta teräksestä val- 
mistettujen 620 x 450 x 
215 millimetrin kokoisten 
kotelojen valmistus Wed-
nesburyssä tapahtui 45 
minuutissa. Nykyään uusi 
hitsausrobotti valmistaa ne 
kahdeksassa minuutissa.

Milanon lähellä Buragossa sijaitsevassa ratkaisusuunnittelukeskukses
sa tuotetaan räjähdyspaineen kestäviä Ex d suojaustyypin koteloja, 
jotka on valmistettu suolaveden kestävästä (kuparittomasta) alumiinista 
tai ruostumattomasta teräksestä. Raakamateriaalit ovat erityisesti 
Pepperl+Fuchsia varten tuotettuja, ja ne käsitellään viimeisintä tietoko
neohjaustekniikkaa hyödyntämällä räjähdyssuojausta sekä asiakas
kohtaisia vaatimuksia noudattaen.

Wednesburystä ja Buragosta kotelot kuljetetaan eri ratkaisusuunnit
telukeskuksiin ympäri maailmaa, joissa niitä käytetään räätälöityjen 
järjestelmäratkaisujen luomiseen, jotka tarvittaessa sisältävät doku
mentoinnin ja sertifioinnin. Ratkaisut ovat käyttövalmiita ja yhdestä 
pisteestä toimitettuja, minkä ansiosta asiakkaat voivat keskittyä ydinlii
ketoimintaansa.  n

Kolme kysymystä Pekingin uudelle  
ratkaisusuunnittelukeskukselle

Pekingin uuden ratkaisusuunnittelukeskuksen johtaja Holger Fink kertoo  
keskuksen rakennusprosessista. 

Millaisia suunnitelmia teillä on lähitulevaisuutta varten?
Vuoden 2014 loppuun mennessä saamme ISO 9001 sertifioinnin 
sekä luvan valmistaa ja viedä ATEX ja IECExsertifioituja ratkaisuja. 
Vuonna 2015 siirrymme toimitiloihin, jotka mahdollistavat laajem
man varastoinnin ja laitteistot. Kaiken tämän ansiosta pystymme 
tulevaisuudessa kasvattamaan 
tuotantoamme, hyödyntämään 
suurempaa määrää tekniikoita 
ja laajentamaan tuotevalikoi
maamme. 

Holger Fink, millaisiin asioihin kiinnitettiin erityisesti huomi-
ota uutta ratkaisusuunnittelukeskusta rakennettaessa?
Vuonna 2013 aloitimme vanhan, vain muunneltavia kytkentärasioita 
tuottaneen keskuksen muutostyöt, joiden päämääränä oli täyden 
palvelun ratkaisusuunnittelukeskus omine suunnitteluyksiköineen. 
Pääsääntöisesti pystyimme hyödyntämään muiden ratkaisusuun
nittelukeskusten edistyksellisiä prosesseja, joita oli toki paikoin 
mukautettava paikallisia olosuhteita silmällä pitäen. Tällä hetkellä 
tarjoamme laajemman tuotevalikoiman, ja käytössämme on oma 
suunnitteluyksikkö.

Millainen on Pekingin ratkaisusuunnittelukeskuksen  
nykytilanne?
Olemme riippumaton ratkaisusuunnittelukeskus, joka tarjoaa korkea 
laatuisia, räätälöityjä ratkaisuja Kiinan markkinoilla. Keskuksen 
rakennusprosessi eteni nopeasti ja sujuvasti erittäin motivoituneen 
ja osaavan tiimimme ansiosta. 
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Varmennetun rakenteen Ex e 
ja räjähdyspaineen kestävä  
Ex d tarpeen mukaan
Räjähdyssuojatut tuotteet Pepperl+Fuchs Solution 
Engineering Centerit valmistavat tilauksesta erikoisrat-
kaisuja, mm. Ex de -tuotteita, joissa yhdistyvät varmen-
netun Ex e -rakenteen ja räjähdyspaineen kestävän  
Ex d -rakenteen edut.

Ex de ratkaisuissa on päällimmäisenä räjähdyspaineen kestävä kote 
lointi (Ex d), jonka alapuolella on vielä rakenteeltaan varmennettu kote
lointi (Ex e), jonka liitännät ja ohjauskomponentit muokataan asiakkaan 
tarpeen mukaisesti. Kotelot on yhdistetty erikoisrakenteisella kaapeli
kanavalla ja niiden välissä on lian ja kosteuden kertymisen estävä laippa.

Mittauksen ja ohjauksen sekä sähköasennusten komponentit, joita 
ei ole erikseen hyväksytty vaarallisilla alueilla käytettäväksi, voidaan 
asentaa räjähdyspaineen kestävään Ex d koteloon. Pepperl+Fuchsin 
luonnostaan vaarattomien erottimien lisäksi tällaisia komponentteja 
voivat olla hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS) tai hätäpysäytysjärjes 
telmät (ESD) tai muut käyttäjän tarpeiden mukaan räätälöidyt instrumentit. 
Räjähdyspaineen kestävä kotelointi varmistaa, ettei Exluokittelemat
tomista laitteista ole vaaraa ympäristölle. Ihanneolosuhteissa Ex d 
koteloa avataan asennuksen jälkeen mahdollisimman vähän, koska 
sen avaamisessa ja sulkemisessa on noudatettava IEC 6007914 
mukaisia erityissääntöjä. Varmennetussa Ex e kotelossa on vain Ex 
luokiteltuja komponentteja, joten sen käyttäminen on paljon Ex d 
koteloa helpompaa; liitännät sekä ohjaus ja valvontaosat voidaan 
huoltaa tai vaihtaa milloin vain (vallitsevien säännösten mukaisesti). 

Näin asiakkaat pääsevät hyötymään molempien suojausrakenteiden 
eduista: varmennetun Ex e kotelon osia on helppo laajentaa ja muo 
kata, kun taas Ex d kotelon ohjaimet ovat heti käyttövalmiita ja mah
dollistavat nopean käyttöönoton ja vähentävät järjestelmien seisokkeja  
ja huoltotöitä.  n

 www.pepperl-fuchs.com/exde

Nokkela yhdistelmä – räjähdyspaineen kestävä Ex d  
-kotelointi päällä ja varmennetun rakenteen Ex e alla. 
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Pepperl+Fuchsin SC-järjestelmän signaalimuuntimissa hyödynnetään räjähdysvaarallisten alueiden 
osaamista turvallisilla alueilla. Tavoitteena on taata täydellisen luotettavat yhteydet kentän ja ohja-
usjärjestelmän välillä esimerkiksi voimalaitosten kaltaisissa ympäristöissä. 

Seuraavat kaksi esimerkkiä osoittavat, kuinka signaalimuuntimien avul
la voidaan ehkäistä vaaroja ja varmistaa järjestelmien häiriötön toiminta 
etenkin voimalaitoksissa. 

Syöttövesipiirien luotettava valvonta
Voimalaitosten syöttövesipiireissä vettä käytetään höyryn tuottami
seen. Kuuma höyry pyörittää turbiinia kovassa paineessa ja tiivistyy 
sitten vedeksi, minkä jälkeen vesi kuumennetaan uudelleen höyrykatti
lassa. Veden johtokykyä eli sen suolapitoisuutta mitataan jatkuvasti. 
Jos mittaus ja ohjaussignaalien lähetys ohjausjärjestelmään ei tapah 
du täysin luotettavasti, vedelle määritetyt rajaarvot saattavat ylittyä. 
Jos suolapitoisuus on liian suuri, kattilan tuliputkien pintaan voi muo 
dostua peitteitä. Ne saattavat joissakin olosuhteissa häiritä lämmön
siirtoa tulipinnalta kattilassa olevaan veteen niin paljon, että voi tapah
tua ylikuumeneminen ja loppuunpalaminen, tai kattila saattaa jopa 
räjähtää. Tällaisia tilanteita voidaan ehkäistä rajaarvojen luotettavalla 

Selkeitä signaaleja  
voimalaitoksiin

Erilaisissa tuotantolaitoksissa on usein käytettävä galvaanista erotusta 
myös vaarattomissa tiloissa signaalien välityksen ja ohjauksen virhei 
den välttämiseksi ja henkilöstön ja laitteiston suojaamiseksi. Käyttöhen 
kilöt voivat määrittää selkeiden muistilistojen avulla parhaat toimintatavat. 
Signaalimuuntimien käyttö on suositeltavaa, mikäli järjestelmään pätee 
yksikin seuraavista ehdoista:

 n Kaapelointietäisyydet ovat pitkät.
 n Kenttälaitteet eivät lähetä standardisignaaleja, joita taas vaaditaan 

ohjausjärjestelmän toimintaan varten.
 n Lähtösignaalit on tarpeen jakaa useita kertoja (ohjausjärjestelmään, 

hätäpysäytysjärjestelmään jne.).
 n Kaapeloinnin läheisyydessä sijaitsee suuritehoisien laitteiden maa

doituksia.
 n Virtapiirin läheisyydessä sijaitsee käytössä olevia langattomia päätelaitteita.
 n Sähkömagneettiset häiriölähteet aiheuttavat suuria häiriöitä.
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seurannalla. Jos suolapitoisuus kohoaa liian suureksi, vettä voidaan 
poistaa suolanpoistoventtiilin avulla, tai piiriin voidaan johtaa kemialli
sesti puhdistettua vettä. 

Riittävän jatkuvan jäähdytyksen takaaminen
Lämpövoimaloissa voimalan komponenttien ja prosessiaineiden jääh 
ytyksen on tapahduttava luotettavasti. Jäännöslämpö voidaan poistaa 
jokeen jatkuvasti toimivan jäähdytysjärjestelmän kautta. Jokeen syötet
tävän veden lämpötila ei saa ylittää määrättyä enimmäisarvoa, sillä se 
voi vahingoittaa ympäristöä. Seurauksena voi esimerkiksi olla kalakuo
lemia tai joen muuttuminen kuolleeksi vyöhykkeeksi, mistä aiheutuu 
yritykselle sakkoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että joki ja jäähdytysve
den lämpötilan mittaussignaalien välitys tapahtuu yhtä virheettömästi 
kuin ohjaussignaalien välitys.
Molemmissa esimerkeissä signaalimuuntimien avulla voidaan varmis
taa virheetön signaalien välitys ja häiriötön toiminta. Käyttäjät voivat 
määrittää muuntimien käytön tarpeen helposti ja nopeasti muistilistan 
avulla esimerkiksi voimalaitoksissa tai muilla vaarattomilla alueilla.  n

 www.pepperl-fuchs.com/scsystem

Lyhyesti:  
SC-järjestelmä 

SCjärjestelmän signaalimuuntimissa hyödynnetään korkealaa
tuista galvaanista erotusta kenttä ja ohjauslaitteiden välisen 
signaalien välityksen ja ohjauksen virheiden ehkäisemiseksi. 
Korkeiden käyttö ja testijännitteiden (300 V tai 2,5 kV) avulla 
suojataan ihmisiä ja laitteita vaarallisilta ylijännitteiltä. Moduulien 
kompakti koko (leveys 6 mm ja korkeus 97 mm) säästää tilaa. 
Moduuli voidaan asentaa pieneen tilaan johtokourujen väliin, ja 
se vie vain vähän tilaa kytkentäkaapissa. Viimeisintä tekniikkaa 
edustavien signaalimuuntimien tehonhäviö on alhainen, ja ne 
sopivat käyttöön monenlaisissa ympäristöissä laajan käyttö
lämpötilaalueensa (25 °C ... +70 °C) ansiosta.
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ja nopeaa universaalilla erottimella. Erotin myös vähentää varastoita
vien varaosien määrää, koska tarvitaan vain yksi, automaattisesti 
signaaliin mukautuva moduuli. 

Tuoteinnovaatioita yhteistyönä
Merkittäviä edistysaskelia otetaan harvoin yksittäisten oivallusten varas 
sa. Useimpien taustalla ovat vankka kokemus ja yhteistyö, mikä pätee 
myös Pepperl+Fuchsin universaaliin erottimeen. Erotin toteutettiin Ho 
neywellin universaalin I/Oteknologian pohjalta. Yrityksemme ovat teh 
neet yhteistyötä innovatiivisten ratkaisujen eteen jo yli 20 vuoden ajan.  n

 www.pepperl-fuchs.com/universal-barrier

Liitäntätekniikka Mistä tietää milloin tekniikan kehityksessä on otettu 
merkittävä edistysaskel? Hyvänä merkkinä voidaan pitää sitä, kun keksin-
nöllä saadaan aikaan aikaisemmin mahdottomalta vaikuttaneita asioita. 
Monimutkaisesta tulee yksinkertaista, uusia mahdollisuuksia avautuu ja  
toiminnan vapaus ja joustavuus kasvavat. Pepperl+Fuchsin uudella uni-
versaalilla erottimella onnistuu kaikki tämä, ja se on paljon enemmän kuin 
pieni askel prosessiautomaation kehityksessä. 

Askelista harppauksiin 

Pepperl+Fuchsin uusi universaali erotin HiC2441 mukautuu automaat
tisesti haluttuun signaalityyppiin. Sen monitoimisella I/Oyksiköllä 
voidaan korvata useampia perinteisiä moduuleja. Universaali erotin on 
osa Pepperl+Fuchsin Hjärjestelmää ja täten tärkeä innovaatio ohjaus
järjestelmien valmistajille. Erottimen kanssa käytettävässä prosessinoh 
jausjärjestelmässä on oltava sopiva tulokortti – joita toimittavat ohjaus
järjestelmien valmistajat – jotta erottimen kaikkia toimintoja voidaan 
käyttää.

Standardointia maksimaalisella joustavuudella
Uuden universaalin moduulin ansiosta eri standardien signaalivaati
muksia ja näistä syntyviä rajoitteita ei enää tarvitse pohtia. Universaali 
HiC2441erotin tarjoaa paitsi standardisoinnin suomat edut, myös 
äärimmäistä joustavuutta. 
Suunnittelu, säätö ja huoltaminen on yksinkertaisempaa. Asennukset 
ja käyttöönotto helpottuvat eikä erotin tarvitse asetuksia. Käyttööno 
tettaessa riittää, kun hajautetun ohjausjärjestelmän universaaliin tulo
korttiin ohjelmoidaan valvomosta käsin eri kanaville tarvittavat toimin 
not. Asetuksia ei ole enää tarpeen tehdä paikan päällä. 
Hajautetun ohjausjärjestelmän universaalin tulokortin ja etäyhteyden 
avulla on lisäksi mahdollista toteuttaa minuuteissa säätöjä, joihin 
ennen oli kulutettava päiviä. Vaikka projektin järjestelmävaatimuksiin 
tulisi lyhyen aikavälin muutoksia, on niiden toteuttaminen vaivatonta  

12

http://www.pepperl-fuchs.com/universal-barrier


Heti ensinapsautuksella:  
kannettava kenttäväylädiagnostiikka  
nappia painamalla

Kenttäväylädiagnostiikka lyhyesti 
 
Digitaalinen kenttäväyläviestintä mahdollistaa automaatiojärjes
telmien sisäisen diagnostiikan. Kenttälaitteet lähettävät sekä 
mitatut tiedot että diagnostiikkatiedot valvomoon. Lisäksi itse 
kenttäväylän asennuksen häiriöt voidaan havaita ja korjata 
ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vikaantumisia tai järjestelmän 
pysähtymisen. Huoltoa voidaan ennakoida ja säästää näin 
kuluissa, ja huoltohenkilöstö voi toimia jo ennen kuin laitoksen 
tuotanto vaarantuu. 

Pepperl+Fuchsin FieldConnex®kenttäväylien diagnostiikkatyökalulla 
kenttäväylien asennus on helposti hallittavissa, jolloin tilanne on ihan
teellinen käytön luotettavuuden ja prosessilaitteiston käyttövarmuuden 
kannalta. Laite on kannettava ja hyväksytty käytettäväksi kaikilla räjäh
dysvaarallisilla alueilla kaikkien räjähdyssuojaustyyppien kanssa.
YouTubevideoltamme näet kuinka helposti fyysisen tason tarkastus 
käy FDH1:llä. Lue lisää sivulta 17.  n

 www.pepperl-fuchs.com/fieldbus-handheld

Kenttäväylätekniikka Pepperl+Fuchsin uusi kannettava 
FieldConnex®-kenttäväylädiagnostiikkatyökalu (FDH-1) 
tekee väylien asentamisesta helppoa. Laite tarkastaa 
segmentit nopeasti ja vaivattomasti nappia painamalla.

Huono kytkentä? Maadoituksessa vikaa? Kannettavalla FieldConnex® 
kenttäväylän diagnoosityökalulla asennuksen tarkastaminen käy 
ripeästi. Kevyttä laitetta on helppo käyttää eikä se edellytä aiempaa 
kokemusta – mittaus tapahtuu nappia painamalla. Segmentin asen
nuksen voi tarkastaa jo ennen käyttöönottoa ja laite kertoo viat sekä 
miten ne voidaan korjata. Näin säästetään aikaa ja rahaa, etenkin kun 
FDH1:llä voi myös tarkastaa uusintaprojekteissa soveltuvatko vanhat 
kaapelit kenttäväylän asentamiseen. 

Tarkat tiedot sisäänrakennetulla erikoisohjelmistolla
FDH1:llä kenttäväylien asennuksen laadunvalvonta on yhtä helppoa kuin 
niiden käyttöönotto. Laitteen helppo käytettävyys on tähän tarkoituk
seen omiaan: laite toimii itsenäisesti ilman tietokonetta, se voidaan liittää 
helposti mihin tahansa kenttäväyläsegmenttiin ja mittaaminen tapahtuu 
nappia painamalla. 
FDH1 on kuin yleismittari, mutta sillä voi tehdä paljon enemmän. Sisään 
rakennettu erikoisohjelmisto tulkitsee mitatut arvot, havaitsee mahdol 
liset viat ja tietää tarkasti missä ne sijaitsevat. Ohjelmisto osaa myös 
tarjota selkeän ohjeistuksen virheiden korjaamiseksi. Lisäksi FDH1:n  
käyttöönottosovelluksen opastuksella käyttö käy kuin tanssi aina 
alusta asti. 
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Tarkka polttoaineen 
sekoitus

Monissa järjestelmissä käytetään teollisuuspolttimia prosessin lämpötilan hallintaan. Polttimien 
polttoaineena käytetään vetyä, joka sisältää vaihtelevia määriä vettä, mikä johtaa lämmitys-
tehon epätasaisuuksiin ja voi haitata tuotantoa. Saksalainen HP Consulting on mittaus- ja 
ohjaustekniikkaan erikoistunut insinööritoimisto, joka on kehittänyt kustannustehokkaan rat-
kaisun polttoaineensyötön optimointiin halutun lämmitystehon mukaan. Ratkaisun keskiössä on 
Pepperl+Fuchsin HART-viestimuunnin.
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Prosessituotannossa on usein korkeaa lämpötilaa edellyttäviä vaiheita 
ja monesti lämpötilan säädön on oltava hyvin tarkkaa ja toimittava 
pitkiä aikoja. Tästä huolehtii teollisuuspolttimen ohjausjärjestelmä, joka 
säätää polttoaineen syöttöä säätyväaukkoisen venttiilin avulla. Yleensä 
lämpötila ja painearvot asetetaan etukäteen. 

Jos polttoaineena käytettävä vetykaasu on muista prosesseista saa 
tava oheistuote, siinä voi olla vaihtelevia määriä vettä. Lämmitysteho 
vaihtelee vesipitoisuuden mukaan: liian suuri vesipitoisuus heikentää 
lämmitystehoa ja laskee lämpötilaa, jolloin prosessi kärsii. Liian 
pieni vesipitoisuus taas johtaa polttimen ylikuumenemiseen, jolloin 
prosessin lämpötila nousee. Teho jää molemmissa tapauksissa 
ihanteellisesta.  

HART lyhyesti 

HART (Highway Addressable Remote Transducer) on yleinen 
kaksisuuntainen standardi, jota käytetään älykkäiden laitteiden  
ja valvontajärjestelmien digitaaliseen tiedonvälitykseen analogisia 
johtimia pitkin. Digitaalinen HARTsignaali liitetään analogiseen 
signaaliin ja välitetään perinteistä 4–20 mA infrastruktuuria käyt 
täen. Näin älykkäiden laitteiden ja niiden isäntäjärjestelmien 
tietoon päästään käsiksi. Isäntäjärjestelmänä voi toimia huolto
henkilökunnan kannettava laite tai tietokone, ohjausjärjestelmä, 
hallintajärjestelmä tai turvajärjestelmä – HARTprotokolla on 
alustariippumaton.
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 HART-viestimuuntimella lisää prosessiparametrejä
HP Consulting on kehittänyt ongelmaan suoraviivaisen ja kustannus
tehokkaan ratkaisun. HP Consulting on eteläisen Saksan Grenzach
Wyhlenissä Ranskan ja Sveitsin rajalla pääkonttoriaan pitävä insinööri
toimisto, jonka alaa ovat mittaus ja ohjaustekniikka ja joka on toiminut 
alalla kansainvälisesti yli 20 vuoden ajan. Tänä aikana yritys on erikois
tunut muun muassa teollisuuspolttimien ohjausjärjestelmiin. 

Saatuaan toimeksiannon lämmönsiirtojärjestelmien poltinten ohjaus
järjestelmän optimoinnista, HP Consulting kehitti erittäin tehokkaan 
ratkaisun. ”Ratkaisumme perustuu yleisesti käytetyn vedyn annostelun 
jalostamiseen”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Henry Pelk. ”Siinä käyte 
tään kentältä mitattavia prosessin parametreja yhdessä Pepperl+Fuchsin 
HARTviestimuuntimen kanssa.” 

Ratkaisu perustuu käytettävien laitteiden ja ohjausjärjestelmienväliseen 
kaksisuuntaiseen viestintään, jossa käytetään HARTprotokollaa. HP 
Consultingin järjestelmässä digitaaliset arvot luetaan HARTviestimuun 
timen (HLC) avulla. Muunnin rekisteröi jopa neljä digitaalista HART
signaalia, muuntaa ne analogisiksi 4–20 mA signaaleiksi ja välittää ne 
ohjausjärjestelmälle – tässä tapauksessa PLC:lle.

Lukee, muuntaa, syöttää 
HART:tä käyttävän kenttälaitteen tietojen lisäksi HARTviestimuunnin 
lukee muitakin ohjauksen muuttujia, esimerkiksi sekä paineerot 
syöttöaukon molemmin puolin että absoluuttisen paineen ja vetypolt
toaineen lämpötilan. HLC:n ja laitteen väliseen viestintään on käyttöti
loja ja topologioita valittavana kaksi erilaista. Lämmönsiirtojärjestelmien 
polttimien ohjausjärjestelmissä HLC kytketään sarjaan käytettävän 
laitteen ja ohjausjärjestelmän väliin välittäväksi virtalähteeksi. 

Prosessin vallitsevien parametrien lukemisen jälkeen HARTviestimuunnin 
muuntaa ne analogisiksi virtasignaaleiksi, jotka se lähettää edelleen 
PLC:lle. Tietojen avulla lasketaan senhetkinen lämmitysteho, jonka perus 
teella arvioidaan vetypolttoaineen syötön korjauksen tarve. Säätövent
tiiliä ohjataan sen omalla signaalilla. Käytettävä virtauslähetin saa syöt
tönsä suoraan HLC:ltä.

Selkeää etua
”Edut ovat yksiselitteiset”, sanoo HP Consultingin toimitusjohtaja Henry 
Pelk. ”Tehokkaasti toimiva poltin ja nopea käyttöönottoprosessi sääs
tävät energiaa. Digitaalisten muuttujien ja 4–20 mA infrastruktuurin 
avulla säästetään laitteistokuluissa.” 

Koska järjestelmä sijoitetaan räjähdysvaaralliselle alueelle, on liityntä
kohtien minimointi tärkeää. HARTpohjaisessa ratkaisussa riittää  
yksi liitäntä HARTviestimuuntimeltaohjelmoitavalle logiikkaohjaimelle 
(PLC). Ainoa vedyn määrän tarkasti mittaava vaihtoehto HARTpoh
jaiselle ratkaisulle olisi käyttää kolmea erillistä luonnostaan vaaratonta 
erotinta, mikä tulisi kalliimmaksi.  n

 www.pepperl-fuchs.com/ex-hlc

HART-viestimuunnin

Pepperl+Fuchsin HARTviestimuuntimen (HART Loop Converter, 
HLC) avulla voidaan käyttää uusien ja olemassa olevien useamman 
muuttujan HARTlaitteiden kaikkia ominaisuuksia. Keskeisten mitta
ustietojen lisäksi sillä päästään käsiksi muihin käytettäviin HART
parametreihin, kuten esimerkiksi virtaus, massavirta, lämpötila ja 
paine. HLC voi lukea jopa neljää digitaalista HARTsignaalia, välittää 
ne ohjausjärjestelmälle 4–20 mA signaaleina ja lähettää rajaarvot 
suoraan releiden avulla. HLC on luokkansa ainoa vaarallisille alueille 
hyväksytty tuote ja sillä voidaan korvata erillisiä kenttälaitteita ja 
luonnostaan vaarattomia erottimia.
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 www.youtube.com/PepperlFuchsGmbH

TET-tietoa 
verkossa

Mitä tarkoittaa turvallisuuden eheys- 
taso eli TET (englanniksi SIL)? Mikä 
on toiminnallisen turvallisuuden mer- 
kitys henkilöiden ja laitosten suo-
jauksessa? Etsitpä käytännön vink-
kejä tai TET-luokiteltuja laitteita,  
apu löytyy Pepperl+Fuchsin verk-
kosivuilta.

TET on ominaisuus, jolla määritetään laitoksen 
turvallisuutta. Räjähdysvaarallisissa sovelluk 
sissa TET on arvostettu ja osin jopa korvaa
maton laitteiden lisäluokitus.
Pepperl+Fuchs on luonnostaan vaarattomien 
liitäntätekniikoiden markkinajohtajia, jonka 
verkkosivujen laaja artikkeli ja vinkkikokoelma 
auttaa sinua hallitsemaan ja vähentämään 
riskejä. Sivustolla on esimerkiksi artikkelisarja, 
jonka avulla voit tehdä riskianalyysiä, soveltaa 
ratkaisuja ja arvioida toiminnallisen turvallisuu 
den tasoa. Sivustolle on kerätty myös paljon 
lisätietoja, joista löytyy vastaus usein kysyttyi
hin kysymyksiin, kuten minkälaisia väärinkä
sityksiä TETluokitukseen liittyy, mitä eroa on 
”itsearvioinnilla” ja riippumattomien tarkas

tuslaitosten (esim. Saksan TÜV:t, exida jne.) 
tekemillä arvioilla sekä mitä arviointiperusteita 
näissä käytetään.

TET-luokiteltujen laitteiden täsmä-
haku
Laitoksen turvallisuudelle tärkeiden järjestel
mien arvioinnin tulee tapahtua mahdollisim
man nopeasti, joten yksittäisten laitteiden vi 
kaantuvuustieto on tärkeää. Pepperl+Fuchsin 
uusi TETvalitsin auttaa sinua löytämään tarkas 

ti käyttökohteeseesi sopivimmat TETluoki
tellut laitteet. Valitset vain signaalin tyypin ja 
laitteen toiminnot, minkä jälkeen valitsin näyt
tää yleiskatsauksen tuotevalikoimasta ja TET
luokituksista sekä linkit tuotteiden tarkempiin 
teknisiin tietoihin.

 www.pepperl-fuchs.com/sil-compact

Olisiko hyvä tietää miten P+F:n FDH1diagnoosityökalulla tarkastetaan fyysinen taso? Entä kuinka UFCtaajuusmuuttajan saa otettua käyttöön 
nappia painamalla? Pepperl+Fuchsilla on YouTubessa opastusvideoita, joista saat ja näet suoraan vastaukset tuotteitamme ja tekniikkaamme 
koskeviin kysymyksiin. Kannattaa katsoa ja pysyä kanavalla!

Tuotetietoa YouTubesta

Miten fyysinen taso tarkastetaan FDH-1:llä? Miten UFC-taajuusmuuttaja otetaan käyttöön  
nappia painamalla? 
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Kolibrin jalat ovat erittäin lyhyet: 
ne soveltuvat ainoastaan  
oksalla istumiseen, eivät  
kävelemiseen.

Kolibrien putkimainen kieli on niin ohut, että 
kun se koskettaa kasvin verhiötä, se täyttyy 

medellä pintajännitysilmiön ansiosta.  
Kolibrit pystyvät työntämään kielensä  

ulos jopa 200 kertaa minuutissa.

Kolibrit voivat räpyttää siipiään niin 
nopeasti, ettei ihmissilmä pysty sitä 
havaitsemaan.

Kolibreilla on iso sydän. Sen 
koko on 2,0 – 2,8 % linnun 

painosta – kolibrin sydän on 
kooltaan isoin linnunsydän 

ruumiinpainoon suhteutettuna.

On tavallista, että kolibrit juovat päivässä viisi 
kertaa ruumiinpainonsa verran mettä. Ne  
pystyvät käsittelemään tämän hämmästyttävän 
määrän erittäin tehokkaan aineenvaih 
duntansa avulla.

Luonnon omaa energiatehokkuutta

Kolibri on yksi energiatehokkaimmista luontokappaleista. Kolibrien 
aineenvaihdunta toimii ainutlaatuisella tavalla: ne pystyvät hidasta
maan elintoimintojaan ja muuntamaan energiaa, jolloin ne pystyvät 
tulemaan toimeen mahdollisimman pienellä energiamäärällä.  
Tämä tila tunnetaan horroksena – tilana, jossa eläimet sopeuttavat 
aineenvaihduntansa ympäristön olosuhteisiin, esimerkiksi pitkäai
kaiseen kuivuuteen. Kun olosuhteet paranevat, eläimet aktivoituvat  
jälleen. Eläinten talvihorroksesta poiketen kolibrit voivat vaipua hor

rokseen milloin tahansa varautumatta siihen ennalta. Kolibrit jopa 
hidastavat sydämensä sykettä öisin säästääkseen energiaa, ja ne 
voivat laskea ruumiinlämpönsä 20 celsiusasteeseen. Aineenvaih
duntaprosessien sopeuttamisen ansiosta kolibrit voivat oleellisesti 
säännellä kuluttamansa energian määrää.
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Energiatehokkuus  
taloudellisen  

kasvun veturina

Energiankulutus kasvaa maailmanlaajuisesti ja samalla kasvavat CO2-päästöt.  
Luonnonvarojen säästeliäs käyttö, ympäristön suojeleminen ja kustannuksien  

pienentäminen on haastava yhdistelmä. Jotta kaikki tavoitteet saavutettai-
siin, energiaa on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Tässä haastattelussa 

Pepperl+Fuchsin pääjohtaja Gunther Kegel kertoo, miksi automaation  
lisäämisellä ja räätälöidyillä antureilla on keskeinen rooli teollisuuden  

energiatehokkuuden parantamisessa. 

Onko tulevaisuuden energiankulutuksen ennuste synkkä?
Maailmassa on parhaillaan käynnissä mielenkiintoinen nopean muu
toksen vaihe. Kiina on hyvä esimerkki: noin 20 vuotta sitten kehitys
maasta tuli teollistumisen myötä talouden kasvun keskus. Sittemmin 
Kiinasta on tullut maailman toiseksi suurin talousmahti. Odotettavissa 
on, että samanlaista kehitystä tapahtuu myös monissa muissa maissa. 
Teollisuus kasvaa voimakkaasti eri puolilla maailmaa ja markkinoille 
tuotavat tuotteet ja uusi infrastruktuuri tekevät miljoonien ihmisten 
elämästä helpompaa, turvallisempaa ja mukavampaa. Kehityksen 
myötä energiantarve tulee väistämättä kasvamaan samaan aikaan, kun 
käytettävissä olevat resurssit vähenevät. Automaatioteollisuudelle 
tällainen vaje luo uusia mahdollisuuksia, sillä se pyrkii auttamaan muita 
teollisuudenaloja säästämään energiaa parantamalla energiatehokkuutta.

Miksi teollisuuden energiatehokkuus on niin tärkeää?
Meidän on ajateltava tulevia sukupolvia ja käytettävä planeettamme 
resursseja mahdollisimman säästeliäästi. Energiatehokkuuden suosio 
kasvaa tasaisesti myös taloudellisista syistä, sillä energian hinta nousee 
jatkuvasti. 

Miten energiatehokkaita ratkaisuja sovelletaan käytäntöön?
Kun asiakas automatisoi tiettyjä prosesseja tai optimoi käytössä olevan 
järjestelmän toimintaa, yhtenä päätavoitteena on nykyään mahdollisim
man energiatehokkaan ratkaisun löytäminen. Me autamme asiakkai
tamme tekemään järjestelmistä tehokkaita älykkäiden automaatiorat
kaisujen avulla. Esimerkiksi vianmääritystoimintoja sisältävät laitteet 
voivat parantaa energiatehokkuutta merkittävästi.  
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Miten vianmääritystoiminnot liittyvät energiatehokkuuteen?
Järjestelmät ovat tehokkaita, kun ne toimivat keskeytyksettä opti
moidussa vakiotoimintatilassaan. Tämä pätee erityisesti prosessiteol 
lisuuteen, jossa suurimpia yksittäisiä energiankulutuspiikkien aiheut
tajia ovat suunnittelemattomat alasajot ja uudelleenkäynnistykset. 
Energiatehokkuus paranee merkittävästi, jos onnistumme välttämään 
yhdenkin suunnittelemattoman alasajon vianmääritystoimintojen ja 
kenttäväylätekniikan avulla. 

Saksan sähkötekniikkateollisuus asetti energiatehokkuuden 
etusijalle 1990-luvun puolivälissä. Mitä sen jälkeen on tapah-
tunut?
Jo tuolloin tavoitteena oli korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla ener 
gianlähteillä, eli lähinnä aurinko ja tuulienergialla. Saksan energiakäänne 
eli pyrkimys rakentaa energiantuotanto uusiutuvien energiamuotojen 

varaan on tämän kehityksen taitekohta. Aja
tuksena oli, että voisimme saavuttaa kouriin
tuntuvia tuloksia nopeammin vähentämällä 
koneiden ja järjestelmien energiankulutusta 
tehokkuutta parantamalla. Yksinkertaisin esi 
merkki on kuljetushihna. Aiemmin hihnat  
kävivät jatkuvasti, mutta energiaa säästyy mer 
kittävästi, jos hihnan eri osat liikkuvat vain 
silloin, kun niillä on oikeasti jotakin kuljetetta 
vaa. Nykyään moniin vastaaviin kohteisiin  
on tarjolla tehokkaita automaatiokonsepteja. 

Missä asioissa meillä olisi vielä paranta-
misen varaa?
Noin puolet tuotannossa käytetystä energi
asta kuluu laitosten sisäisiin kuljetus ja si 
joittelutehtäviin, joten eniten potentiaalia on 
varmasti tällä osaalueella. Prosessiteollisuu
dessa tuotteita ja raakaaineita kuljetetaan 
yleensä putkia pitkin. Tällöin kuljetushihnat korvautuvat sähkötoimisilla 
pumpuilla ja pumput kehittävät enimmäispaineen, jota kuristusventtiili 
sitten rajoittaa halutulle tasolle. Nykyaikaisissa moottoreissa ja taajuus
muuttajissa tehoa voi kuitenkin säätää käyttökohteen vaatimusten  
mukaan. Halutun paineen voi määrittää tarkasti ja sitä voi hienosäätää. 
Tällaisten ratkaisujen avulla kuljetusjärjestelmien sähkönkulutusta voi 
monissa tapauksissa pienentää 50 prosentilla. Joissakin tapauksissa 
kulutus voi pienentyä vieläkin enemmän. 

Millainen rooli anturitekniikalla on energiatehokkuutta paran-
tavissa konsepteissa? 
Tehokkuuden parantaminen edellyttää älykästä anturitekniikkaa, joka 
on räätälöity käyttötarkoitusta varten sopivaksi. Esimerkiksi tuotteiden 
ilmaantuessa automaattisesti käynnistyvät ja kuljetustehtävän suori

tettuaan automaattisesti sammuvat kuljetushihnat edellyttävät tarkkoja 
paikannusantureita koko kuljetusreitin varrelle. Anturit on  
lisäksi räätälöitävä vastaamaan kuljetusjärjestelmän erityisominaisuuksia. 
Usein antureiden on oltava pienikokoisia, niiden säätämisen on oltava 
helppoa ja tarkkaa ja häiritsevien kohteiden suodatuksen on onnistuttava. 
Taajuusmuuttajan ohjaaman pumpun tapauksessa antureita tarvitaan 
mittaamaan tuotettua painetta, jotta paineen tarkka säätäminen onnistuu.
 
Liittyvätkö Teollisuus 4.0 ja energiatehokkuus toisiinsa? 
Energiatehokkuus tarkoittaa myös sitä, että energiaa käytetään hintojen 
ollessa alhaalla hyvän tarjonnan vuoksi. Energiamarkkinoilla esiintyy jo 
erittäin vaihtelevaa hinnoittelua, sillä sähköenergian tarjonta vaihtelee 
suuresti. Pääsyy tähän on se, että uusiutuvien energianlähtei
den tuottamaa energiamäärää on vaikea ennustaa. Teollisuus 4.0 
vision mukaan tuotanto on tulevaisuudessa älykästä. Laitteistot, 

joita ei tarvita jatkuvasti, voivat kytkeytyä 
automaattisesti käyttöön, kun sähkön hinta 
on halvimmillaan. Esimerkiksi sulatusastia 
voi pitää materiaalin sulana jonkin aikaa, 
vaikka sähköä ei olisikaan jatkuvasti 
saatavilla. Automaattisen ohjausjärjestel
män avulla yritys voi säästää merkittävästi 
energiakustannuksissa otta 
malla huomioon kysynnän huippuajat ja 
hiljaisemmat ajat. Tulevaisuudessa energiaa 
paljon kuluttavissa tehtaissa on oltava 
kaikki verkon energiankäyttäjät yhdistävä 
energianhallintajärjestelmä ja keskitetty  
ohjausjärjestelmä, joka päättää, mitkä 
käyttäjät saavat milloinkin sähköä. Mene 
telmä toimii tietysti vain silloin, kun va
rastossa on materiaalia tuotantoa varten, 
jolloin tuotanto voidaan aloittaa heti, kun 

sähköä on käytettävissä. Tällaiset ratkaisut lisäävät tuotannonsuunnitte
lun monimutkaisuutta, joten järjestelmän on oltava erittäin automatisoitu. 
 
Miten Pepperl+Fuchs voi vaikuttaa maailmanlaajuiseen ener-
giatehokkuuteen?
Energiakustannuksista on tullut tuotantoon keskeisesti vaikuttava tekijä 
erityisesti energiaa paljon kuluttavilla teollisuudenaloilla. Kaikkialla 
maailmassa energiakustannuksia ei kuitenkaan pyritä pienentämään 
energiatehokkuutta parantamalla samaan tapaan kuin Saksassa. On
neksi tilanne on muuttumassa. Meillä on jo hyviksi havaittuja ratkaisuja, 
joita voimme viedä Aasiaan, Afrikkaan ja EteläAmerikkaan, missä au
tomaatiotekniikan kysyntä kasvaa nopeasti. Tuotteemme ja ratkaisum
me ovat osa tätä automaatiotekniikkaa, joka mahdollistaa energianku
lutuksen, kustannusten ja CO2päästöjen pienentämisen.  n

”Noin puolet tuotannossa käytetystä energiasta kuluu laitosten sisäisiin  
kuljetus- ja sijoittelutehtäviin, joten eniten potentiaalia on varmasti tällä  
osa-alueella.” Pääjohtaja Gunther Kegel

”Tulevaisuudessa energiaa paljon kuluttavissa tehtaissa on oltava kaikki 
verkon energiankäyttäjät yhdistävä energianhallintajärjestelmä ja keskitetty 
ohjausjärjestelmä, joka päättää, mitkä käyttäjät saavat milloinkin sähköä.”  
Pääjohtaja Gunther Kegel
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Pokaalia metsästämässä 
Brasilia ei ollut ainoa maa, jossa podettiin tänä kesänä jalkapallokuumetta: erotuomarin pillin 
vihellykset ja kannustushuudot kaikuivat myös Puolassa, missä Pepperl+Fuchs isännöi tänä 
vuonna Puolan automaatioteollisuuden ensimmäisiä jalkapallomestaruuskilpailuja. 

Pepperl+Fuchs Cup 2014 tapahtumaan osal
listui yhteensä kahdeksan yrityksen asiakkai
den ja yhteistyökumppaneiden muodostamaa 
joukkuetta. Pelisuoritukset eivät ehkä olleet 
aivan yhtä taidokkaita kuin EteläAmerikassa, 
mutta pelaajien sitoutumisen aste ja joukkue
henki ylsivät varmasti ammattilaisten tasolle. 
Tapahtuman vierailevana tähtenä oli entinen 
kansainvälisen tason jalkapalloilija, puo
lalainen Piotr Świerczewski. Vuoden 2014 
Pepperl+Fuchs Cupin ja kultaisen pokaalin 
voitti lopulta Kirchhoff Polskan joukkue Mie
lecistä. 

Urheiluhengen nostattamisen lisäksi tapah
tuma tarjosi mahdollisuuden lujittaa suhteita 
asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Tar
koituksena on tehdä Pepperl+Fuchs Cupista 
säännöllisin väliajoin järjestettävä tapahtuma 
jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen 
tapaan.  n

Singaporesta Saksaan
Pepperl+Fuchs on käynnistämässä Singaporessa uutta hanketta, jonka 
tavoitteena on houkutella yrityksen palvelukseen lahjakkaita nuoria osaajia.

Pepperl+Fuchs Singaporen Managing Director 
Juergen Seitz (toinen vasemmalta) allekirjoitta-
massa yhteistyösopimusta.  

Koulutusohjelman avulla Pepperl+Fuchs pyrkii siihen, että lahjakkaat 
singaporelaiset opiskelijat kiinnostuisivat Pepperl+Fuchsista aikai
sessa vaiheessa ja päätyisivät yrityksen pitkäaikaisiksi työntekijöiksi. 
Pepperl+Fuchs Singaporen Managing Director Juergen Seitzin mu
kaan järjestely hyödyttää molempia osapuolia: ”Opintojen ja Mann
heimin pääkonttorilla toteutetun tarkasti suunnitellun työharjoittelun 
jälkeen opiskelijoiden kielitaito on erinomainen ja he tuntevat saksa
laiset suunnittelukäytännöt ja kulttuurierot, mikä tekee heistä lupaavia 
työntekijöitä. Viestinnän helpottuminen ja yhteisymmärryksen parane
minen hyödyttävät kaikkia osapuolia.”

IPepperl+Fuchs Singapore allekirjoitti tämän vuoden huhtikuussa yhteis 
työsopimuksen Singaporen taloudellisesta kehityksestä vastaavan 
lautakunnan, Nanyang Polytechnic ja Singapore Polytechnic korkea
koulun sekä kolmen muun saksalaisen yrityksen kanssa. Sopimuksen 
myötä Pepperl+Fuchs kuuluu nyt akateemiseen PolygoesUASohjel
maan, jonka ansiosta Singaporen korkeakouluista valmistuneet voivat 
pyrkiä Saksassa järjestettävään kolmivuotiseen yhteistyökoulutusoh
jelmaan. Opiskelijat suorittavat ensin insinöörintutkinnon Nanyang  
Polytechnic tai Singapore Polytechnic korkeakoulussa. Tämän jäl 
keen he osallistuvat vuoden kestävälle saksankielen intensiivikurssille  
ja jatkavat mekatroniikan tai elektroniikan opintojaan yhteistyökoulu
tusohjelmassa Saksassa. 
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Kaksinkertainen onni
Pepperl+Fuchs aloitti liiketoiminnan Kiinassa 20 vuotta sitten, kun maa luokiteltiin 
vielä kehittyväksi markkina-alueeksi. Nyt Kiina on johtava maailmanmahti, jolla on 
maailman toiseksi suurin talous. Se on myös yksi tärkeimmistä automaatioteknolo-
gian markkina-alueista, jossa Pepperl+Fuchsilla on vankka asema.
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”Kiinalaisen sanonnan mukaan vanhat ystävät ovat parempia kuin uudet vihol-
liset. Latinaistettuna Pepperl+Fuchs kirjoitetaan kiinaksi Bei Jia Fu, mikä tar-
koittaa kaksinkertaista onnea. Me uskomme nimen sanomaan kirjaimellisesti.” 
 
 
Managing Director Matthias Gunkel,  
Pepperl+Fuchsin tehdasautomaatioliiketoiminta, Shanghai

Kun Hongkongin vahanukkemuseon kävijät lähestyvät kuningatar Eliza
beth II:ta ja hänen miestään prinssi Philipiä, ilmoille kajahtaa yllättäen 
trumpettifanfaari. Kaukana ovat ajat, jolloin kävijät kävelivät hiljaisten, 
liikkumattomien vahahahmojen ohitse. Nyt museoissa on teemaalueita  
ja interaktiivisia toimintoja, ja ne muistuttavat yhä enemmän huvipuis
toja. Kuninkaallista paria lähestyvien kävijöiden kuulemat äänet tulevat 
äänentoistojärjestelmästä, joka käynnistyy Pepperl+Fuchsin ultraää
nianturin avulla. Kun kävijä astuu tunnistusetäisyydelle, anturin signaali 
laukaisee fanfaarin käynnistävän ohjaimen. Museo valitsi ultraäänitek
niikan, sillä se toimii tarkasti kohdemateriaalin muodosta, väristä ja 
pinnanmuodoista riippumatta. Edes kameran salamavalo ei vaikuta 
ultraääniantureiden toimintaan. 

Alkuvuodet
Vahakabinetit eivät tietenkään kuulu Kiinan automaatiotekniikan tukku
ostajiin, vaan merkittävät ostajat löytyvät muualta. ”Autoteollisuus on 
suurin markkinaalueemme, ja heti sen jälkeen tulevat logistiikkateol

lisuus, pakkausteollisuus sekä ovi, portti ja hissivalmistajat”, kertoo 
Matthias Gunkel. Gunkel on Pepperl+Fuchsin Kiinan Shanghaissa 
sijaitsevan tehdasautomaatioliiketoiminnan Managing Director, joka 
on toiminut Shanghaissa tienraivaajana. ”Kun aloitimme liiketoiminnan 
Shanghaissa vuonna 1994, olimme uskomattoman taloudellisen kehi
tyksen alkutaipaleella. Ulkomaalaiset kuten minä eivät olleet uskoa nä 
kemäänsä, mutta kiinalaiset olivat varmoja, että Kiina saavuttaisi pian 
uudelleen taloudellisen johtoaseman, joka maalla oli ollut ihmiskunnan 
historiassa erittäin pitkään.”
Pepperl+Fuchs perusti yhteisyrityksen kiinalaisen yhteistyökumppanin 
kanssa vuonna 1994. Tuolloin yhteisyritys oli ainoa mahdollinen tapa 
aloittaa liiketoiminta Kiinassa. Kymmenen vuotta myöhemmin lait olivat 
muuttuneet ja yrityksestä tuli kokonaan ulkomaalaisomisteinen yritys 
eli WFOE. ”Monet yritykset joutuivat tässä vaiheessa suuriin vaikeuksiin, 
sillä ne hoitivat eron kumppaniyrityksistään hyvin nopeasti”, Gunkel 
muistelee. ”Kiinalaisen sanonnan mukaan vanhat ystävät ovat parem
pia kuin uudet vihamiehet. Me teemme edelleen tiivistä yhteistyötä 
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entisen yhteistyökumppanimme kanssa, ja yritys on tuotteidemme 
arvostettu jälleenmyyjä.”

Ratkaisuja, palvelua ja seminaareja
Pepperl+Fuchsin prosessiautomaatioliiketoiminnan pääkonttori on Pe
kingissä, ja se on toiminut erillisenä yrityksenä vuodesta 1997 lähtien. 
General Manager Andrew Taylor on Gunkelin tavoin sitä mieltä, että 
hyvät suhteet ovat Kiinassa erittäin tärkeitä liiketoiminnan menesty
misen kannalta. Ne ovat kuitenkin vain yksi tekijä muiden joukossa: 
”Kuka tahansa voi myydä laitteita, mutta me tarjoamme komponent 
teja ja ratkaisuja, joita markkinat edellyttävät. Insinöörimme pystyvät 
integroimaan anturit ja komponentit laitosympäristöön erinomaisesti, 
mikä edesauttaa asiakkaiden prosessien optimointia.” 
Pepperl+Fuchsin erityisosaamiseen kuuluu myös laaja tietopohja, jota 
asiakkaat arvostavat. ”Kiinan teollisuus on kasvanut suunnattomasti 
hyvin lyhyessä ajassa. Insinöörit joutuvat ratkaisemaan monimutkaisia 
tilanteita, eikä heidän oma kokemuksensa aina riitä. Me järjestämme 

asiakkaillemme seminaareja ja työpajoja esimerkiksi kenttäväyläinf
rastruktuureista ja liitettävyydestä, toiminnallisesta turvallisuudesta 
ja vaarallisten alueiden tekniikasta”, Taylor kertoo. Hänen mukaansa 
käynnissä on vähittäinen ajattelutavan muutos, ja nopeat ratkaisut 
ovat korvautumassa pitkän tähtäimen ratkaisuilla. Alhaisten hankinta
hintojen sijaan pääpaino on nyt elinkaarikustannuksissa. ”Suurissa 
monikansallisissa yhtiöissä elinkaarikustannukset ovat aina olleet en
sisijaisia, mutta nyt myös pienemmät kiinalaisyritykset arvostavat yhä 
useammin huippuluokan tuotteita ja saksalaista tekniikkaa.”

Kattava verkosto
Pepperl+Fuchsin Kiinan tehdasautomaatioliiketoiminta koostuu 24 
toimipisteestä ja kattaa käytännöllisesti katsoen kaikki maan teolli
suuden keskukset. Prosessiautomaatioliiketoiminta koostuu viidestä 
toimipisteestä, jotka sijaitsevat Pekingissä, Shanghaissa, Kantonissa, 
Xi’anissa ja Chengdussa lähellä prosessiteollisuuden suurimpia keskit
tymiä. Öljyn ja kaasuntuotanto sekä petrokemian teollisuus ovat  

Tietoja Kiinasta

Pääkaupunki Peking 
Pinta-ala  9,6 miljoonaa km2

Väkiluku  1,36 miljardia (2013)
Valtiomuoto Kansantasavalta
Valtionpäämies Presidentti Xi Jinping

Hallituksen päämies  Pääministeri Li Keqiang
BKT  9,2 biljoonaa USD (2013)
Kansallislaulu Vapaaehtoisten marssi
Internet-maatunnus  .cn
Maatunnus puhelinnumeroissa  +86
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näiden alueiden tärkeimmät teollisuudenalat. Kokonaismyynti on yli 
700 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja vuotuinen kasvuprosentti on ollut 
noin 17 vuodesta 2009 lähtien. ”Kiinan energiantarve on suuri, ja 
meidän liiketoimintamme kattaa sekä perinteiset öljy ja kaasuproses
sit että tekniikat, joissa kivihiilestä tehdään öljyä tai kaasua”, Andrew 
Taylor sanoo. ”Myös ympäristöasioihin kiinnitetään Kiinassa enenevis
sä määrin huomiota, mikä avaa meidän tuotteillemme  
uusia mahdollisuuksia.”
Tehdasautomaatioliiketoimintaa kasvattaa nyt Kiinan sisäinen kasvava 
kysyntä, kun aiempina vuosikymmeninä liiketoiminta perustui pääasi
assa vientiin. ”Kiinan elintason paraneminen, vaihtoehtoiset energian
lähteet ja infrastruktuuriin sijoittaminen vaikuttavat tällä hetkellä Kiinan 
liiketoiminnan kasvuun eniten. Tarkastellaan esimerkkinä vaikka suur 

nopeusjunaverkkoa: kuudessa vuodessa Kiina on rakentanut 11 000 
kilometriä suurnopeusjunarataa ja yhdistänyt kaikki suurimmat kau
pungit toisiinsa. Nyt maalla on maailman suurin ja liikennöidyin suur
nopeusjunaverkko,” Matthias Gunkel huomauttaa. Hän korostaa, että 
Kiinan tehdasautomaatioteollisuuden ja teollisuusantureiden markki 
najohtajan aseman saavuttamiseen on vaikuttanut vahvan maantieteel 
lisen aseman lisäksi Pepperl+Fuchsin tapa tehdä tiivistä yhteistyötä 
asiakkaiden kanssa. ”Latinaistettuna Pepperl+Fuchs kirjoitetaan kiinaksi 
Bei Jia Fu, mikä tarkoittaa kaksinkertaista onnea. Me uskomme nimen 
sanomaan kirjaimellisesti”, Gunkel sanoo hymyillen.  n

”Kiinan energiantarve on suuri, ja 
meidän liiketoimintamme kattaa sekä 
perinteiset öljy- ja kaasuprosessit 
että tekniikat, joissa kivihiilestä teh-
dään öljyä tai kaasua.” 
 
 
General Manager Andrew Taylor, 
Pepperl+Fuchsin prosessiautomaa- 
tioliiketoiminta, Peking

”Aiempien vuosikymmenien viennin 
sijaan liiketoimintaa kasvattaa nyt 
Kiinan sisäinen kasvava kysyntä.” 
 
 
 
 
Managing Director Matthias Gunkel, 
Pepperl+Fuchsin tehdasautomaatiolii- 
ketoiminta, Shanghai
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1st International  
Process Safety Symposium

5. – 6. 12. 2014 // Istanbul, Turkki

www.prosesguvenligi.org

HazardEx  
in the Regions
28. 1. 2015 // Swansea, IsoBritannia

www.hazardexonthenet.net

Australasian Oil & Gas Exhibition and  
Conference (AOG)

11. – 13. 3. 2015 // Perth, Australia

www.aogexpo.com.au

Joulukuu 

Tammikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Huhtikuu 

SIL Roadshow
20. 11. 2014 // Wiesbaden, Saksa

www.silroadshow.de

EIC Connect Oil & Gas
25. – 26. 11. 2014 // Manchester, IsoBritannia

www.eicconnect.co.uk

SPS IPC Drives
25. – 27. 11. 2014 // Nürnberg, Saksa

www.mesago.com/sps

Hannover Messe
13. – 17. 4. 2015 // Hannover, Saksa

www.hannovermesse.com

INTERPHEX
21. – 23. 4. 2015 // New York City (NY), USA

www.interphex.com

MEORGA
22. 4. 2015 // Halle (Saale), Saksa

www.meorga.de

Messut + Tapahtumat

 www.pepperl-fuchs.com/events
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Toimitus
Karolin Klingspor-Douglas, Diana Weissenfeld
dweissenfeld@de.pepperl-fuchs.com

Toimituksellinen tuki
Ilona Bode, Zsolt Pekker 

Suunnittelu
ultrabold GmbH, www.ultrabold.com

Kuvat
shutterstock.com

Paino
Druckerei Läufer GmbH
Friesenheimer Strasse 6a
68169 Mannheim · Saksa

Toimitus

News for Process Automation ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Artikkeleiden tai niiden osien kopioiminen ja 
sähköinen jakelu on kielletty ilman julkaisijan 
myöntämää erillistä lupaa.

Julkaisija
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstrasse 200 
68307 Mannheim · Saksa
Puhelin: +49 621 776-2222
Sähköposti: pa-info@pepperl-fuchs.com 

Painos: 21 230
Julkaisuvuosi: 2014
Part No.: FI 200223
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