
Selkeät signaalit ovat elintärkeitä
Vioilla voi olla vakavia seurauksia myös turvallisissa tiloissa. Uuden  
SC-järjestelmän signaalimuuntimet takaavat luotettavan toiminnan.

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

Älykäs FieldBarrier
FieldConnex®-sarjan uusi FieldBarrier erottuu älykkäillä ominaisuuksillaan  
ja varmistaa mahdollisimman korkean käytettävyyden.
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04 Selkeät signaalit ovat elintärkeitä
Signaalimuuntimet suojaavat virheiltä vaarattomissa tiloissa

Kolme kysymystä uudesta SC-järjestelmästä
Pepperl+Fuchsin pääjohtajan, tohtori Günther Kegelin 
haastattelu

SC-järjestelmä – Varmatoiminen ratkaisu
Signaalimuunninmallisto esitellään Hannoverin  
messuilla 2014 

Kaikki hallinnassa 
Uusi 5500-sarjan pursotus- ja ylipaineistusjärjestelmä

Verkkoportaali räjähdyssuojatuille laitteille 
Kaikki mitä tarvitsee tietää yhdellä vilkaisulla

Merkittävästi parempi suorituskyky
Lisää muistikapasiteettia PROFIBUS-yhdyskäytävälle 

Suolainen ympäristö, tehokas anturi
F31K2-venttiilin asentoanturi käytössä Frisia Zoutissa

Teknologia + Tuotteet

Sovellukset

Aiheena

Äly sisällä 
Älykäs FieldConnex® FieldBarrier

FieldConnex®-uutiset
Monikanavalämpötilalähetin PROFIBUS PA:lle 
Advanced Diagnostic Gateway käytössä
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Älykäs silta tulevaisuuteen
Sovitin näyttää teollisuus 4.0:n potentiaalin

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

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

Markkinat + Trendit

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

Kansikuvajuttumme kertoo vaarattomissa tiloissa tapahtuvista virheistä 
ja niiden vakavista seurauksista. Yhtenä ratkaisuna on käyttää apuna 
signaalimuuntimia. Uusi SC-tuoteperheemme suojaa luotettavasti vaa-
ran aiheuttajilta turva-alueella ja tarjoaa paljon muitakin hyötyjä. 

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Tohtori Peter Adolphs,  
tuotekehityksen toimitusjohtaja

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

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

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

03

mailto:newsletter%40pepperl-fuchs.com?subject=Pepperl%2BFuchs%20Newsletter%201/2014
http://www.twitter.com/PepperlFuchs
http://www.youtube.com/PepperlFuchsGmbH


Aiheena



News for Process Automation 1/2014 | Teknologia + Tuotteet xAiheenax

Selkeät signaalit  
ovat elintärkeitä

 Virheillä voi olla vakavia seurauksia myös vaarattomissa  
tiloissa. Pepperl+Fuchsin uudet SC-järjestelmän  

signaalimuuntimet tarjoavat luotettavan suojauksen  
lisäksi myös paljon muuta. 

Virheellinen signaali tai väärin mitattu arvo voi aiheuttaa vaaratilanteen 
räjähdysvaarallisissa tiloissa. Kuitenkin myös vaarattomissa tiloissa voi 
piillä huomattavia riskejä. Vaikka riskit eivät kyseisissä tiloissa aiheuta 
suoranaista vaaraa, ne on kuitenkin otettava huomioon. Epätarkka 
signaali voi johtaa ohjausvirheeseen, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia 
niin ihmisille, ympäristölle kuin prosesseillekin. 
Esimerkiksi verkkovirtaan kytkettyjen laitteiden eristysviasta johtuvat 
suurjännitteet aiheuttavat vaaran henkilökunnalle ja laitteille. Pahimmas-
sa tapauksessa ohjaimien jännitteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

Epätarkan signaalin lähettäminen voi aiheuttaa vahinkoa myös 
ympäristölle. Voimalaitoksissa tai terästeollisuudessa käytettävien 
polttojärjestelmien savukaasujen rikinpoisto voi aiheuttaa vakavan 
ympäristöriskin. Rikinpoiston aikana kalkkimaitosäiliön nestetasoa 
on valvottava jatkuvasti ylivuotojen tai kuivumisen varalta. Jos säiliön 
nestetaso nousee liian korkealle, kalkkimaito voi saastuttaa pohjave-
den. Jos säiliön nestetaso puolestaan laskee liian matalalle, käsit-
telemätöntä kaasua voi vuotaa ilmakehään, jolloin se vahingoittaa 
ympäristöä. 
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Signaalimuuntimet lyhyesti 

Signaalimuuntimet toimivat käyttöliittymän osina kenttälaitteiden 
ja ohjausjärjestelmän välillä ja ne eristävät signaalipiirit galvaa-
nisesti toisistaan. Toisin kuin luonnostaan vaarattomia erottimia, 
signaalimuuntimia käytetään ainoastaan tiloissa, joissa ei ole 
räjähdysvaaraa. Signaalimuuntimien avulla järjestelmän ohjaus 
voidaan suojata esimerkiksi kenttälaitteen maasilmukoiden va-
ralta, jolloin kenttälaitteen ja ohjausjärjestelmän välinen tiedonsiirto 
toimii saumattomasti.

Henkilövahingot ja ympäristöriskit vältetään parhaiten varmistamalla 
prosessien optimoitu käyttö sekä ehkäisemällä mahdollisia virheiden 
aiheuttajia. Jos prosessin toimintalämpötilan on oltava optimaalinen 
parhaan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi, tarkka viestinsiirto  
ja täsmälliset mittaustulokset ovat tällöin olennaisen tärkeitä.

Signaalimuuntimet ovat kaikissa näissä tapauksissa paras tapa suojata 
niin ihmisiä, laitteita kuin prosessejakin. Signaalimuuntimissa käytetty 
galvaaninen erotus takaa saumattoman tiedonsiirron kenttälaitteiden 
ja ohjausjärjestelmän välillä kaikilla alueilla, joissa mittaus- ja ohjaus-
signaalin lähetysprosessi on alttiina häiriöille. Tästä syystä signaalin 
muuntaminen on automaatiojärjestelmissä aina erityisen tärkeässä 
osassa, olipa kyseessä voimalaitos, paperi-, sellu-, ruoka- tai teräste-
ollisuus, vesilaitos, vedenpuhdistamo tai sementin tuotanto.

Modernin suunnittelun tarjoamat tärkeät edut
Pepperl+Fuchsin SC-järjestelmä tuo markkinoille uuden signaalimuun-
ninsarjan, joka parantaa turvallisuutta merkittävästi. 

Muuntimien viimeisintä tekniikkaa edustavissa piireissä ei käytetä 
elektrolyyttikondensaattoreita, sillä kondensaattorit kuivuvat korkeissa 
lämpötiloissa ja menettävät kapasiteettiaan. Tästä syystä tuotekehit-
täjät valitsivat tuotteeseen osia, jotka kestävät ikääntymistä. Vähän 
virtaa kuluttavan rakenteen lisäksi muuntimet tuottavat erittäin vähän 
hukkalämpöä. Pepperl+Fuchsin uusien moduulien käyttölämpötila- 
alue on -25 °C – +70 °C.

”Jokainen lisäaste on käyttäjälle tärkeä. Kaikki käyttölämpötilaa koskevat 
parannukset vähentävät rajoituksia ja lisäävät joustavuutta, jolloin 
yksittäisen laitoksen vaatimuksiin voidaan vasta paremmin”, kertoo 
Pepperl+Fuchsin tuotepäällikkö Andreas Grimsehl. ”Elektrolyytti-
kondensaattoreista sekä vastaavista kuluvista osista luopuminen on 
puolestaan pidentänyt merkittävästi huoltovälejä sekä lisännyt proses-
silaitteiden käytettävyyttä.”

SC-järjestelmää kehitettäessä päätavoitteena oli järjestelmän maksimaa-
linen käytettävyys. Tästä syystä järjestelmässä päädyttiin käyttämään 
piirilevymuuntajia. Muuntimet muodostavat galvaanisen erotuksen 
suoraan piirilevyyn integroitujen käämien avulla. Koska oikosulku 
käämissä ei ole enää mahdollinen siten, kuin se oli aikaisemmissa 
versioissa, muuntimet eivät ole niin alttiita vioille.

Erittäin tarkka ja kompakti muotoilu
Jotta mittaustulokset ovat mahdollisimman tarkkoja, Pepperl+Fuchsin 
uusissa signaalimuuntimissa käytetään täysin automaattista laser-
viritystä. Perinteisiä säätömenetelmiä, kuten säätöpotentiometriä 
käytettäessä, tuloksena voi olla poikkeavia arvoja. Lisäksi perinteiset 
menetelmät ovat myös alttiita virheille. 

Uuden järjestelmän parhaita puolia on myös sen kompakti rakenne. 
Vain kuusi millimetriä leveät ja erittäin matalat kotelot voidaan asentaa 
pieneen tilaan johtokourujen välissä. Lisäksi se vie vain vähän tilaa 
kytkentäkaapissa. 

Pepperl+Fuchsin SC-järjestelmän ansiosta prosessilaitteiden käytettä-
vyys on aina paras mahdollinen. Viimeisintä tekniikkaa edustavan ra-
kenteen, luotettavan ja kestävän eristyksen, käyttöjännitteen poikkeuk-
sellisen korkean galvaanisen erotuksen (300 volttia) sekä 2,5 kilovoltin 
testijännitteen ansiosta se suojaa luotettavasti sekä henkilökunnan että 
laitteet vaarattomissa tiloissa.

”Asiakkaillemme on äärimmäisen tärkeää, että tarjoamamme tuote 
on edistyksellinen ja korkealaatuinen heti julkaisusta alkaen”, Andreas 
Grimsehl painottaa. ”Olemme voineet käyttää hyödyksemme räjähdys-
vaarallisten tilojen sovelluksista saamaamme kokemusta.”

Pepperl+Fuchs esittelee uuden kahdeksan moduulia sisältävän  
SC-tuotevalikoiman Hannoverin messuilla (katso artikkeli sivulla 8). 
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CEO Dr. Gunther Kegel 

Kolme kysymystä uudesta  
SC-järjestelmästä

olemassa oleville asiakkaillemme ja tuoko se 
heille lisähyötyjä? Kokonaan uusien asiakkai-
den hankkiminen uudelle tuotteelle on hyvin 
riskialtis strategia ja suhtaudumme siihen va-
rauksella. Meillä on jo valikoimassamme osia 
tavallisille signaaleille, joiden laatu, toiminnot 
ja helppokäyttöisyys ovat erittäin tuttuja 
räjähdysvaarallisten alueiden asiakkaillemme.  
Nämä tuotteet on muunnettu olemassa 
olevista räjähdysvaarallisten alueiden tuotteis-
tamme. SC-järjestelmän avulla haluamme 
lähestyä uusia asiakkaita, jotka eivät käytä 
laitteistoja räjähdysvaarallisilla alueilla ja eivät 
joko tarvitse kaikkia lisätoimintoja tai tarvitse 
niitä sellaisenaan. SC-järjestelmä on tavallisille 
signaaleille optimoitu tuoteperhe.

Mikä Pepperl+Fuchsin tavoitteena on 
tässä vaiheessa?
Pepperl+Fuchs on ollut alusta lähtien keskei-
nen tekijä automaatioalalla. Alalla on edelleen 
hyvät kasvunäkymät tulevina vuosina ja 
yrityksemme tähtääkin tämän vuoksi kasvuun. 
Myyntituottojen kasvun on kuitenkin näyttävä 
myös liikevoiton kasvuna. Uusien tuotteiden on 
tuotava voittoa ilman suhteetonta investointia 
uusiin jakelukanaviin tai tuotantolaitoksiin. 
Myynnin, tuotannon ja logistiikan synergiahyödyt 
ovat olennaisen tärkeitä edellytyksiä onnistu-
neen kasvun kannalta. Uuden SC-järjestelmän 
osalta voimme hyödyntää myynti- ja tuotanto-
osaamistamme ja saavuttaa tarvitsemiamme 
synergiahyötyjä. 

Tohtori Gunther Kegelin videohaastattelu

Pepperl+Fuchsin pääjohtajan, tohtori Gunther Kegelin uuden SC-järjestelmän strategiasta 
ja taustoista kertova kattava videohaastattelu on nähtävissä YouTube-kanavallamme.

News for Process Automation -jul-
kaisun haastattelussa pääjohtaja,  
tohtori Gunther Kegel kertoo 
Pepperl+Fuchsin uuden tuoteper-
heen taustalla olevasta strategiasta.

Tri Kegel, miksi Pepperl+Fuchs tuo  
SC-järjestelmän markkinoille?
Vuosien saatossa Pepperl+Fuchs on vakiin-
nuttanut asemansa ja hankkinut merkittävää 
osaamista räjähdysvaarallisten alueiden 
signaalien eristämisessä. Ajan myötä näihin 
eristimiin on sisällytetty myös lisätoimintoja. 
Näitä ovat esimerkiksi turvallinen galvaaninen 
erotus, kollektiiviset vikaviestit, virtakiskot, 
irrotettavat riviliittimet, laajennetut lämpötila-
alueet ja toiminnallinen turvallisuus (SIL2 ja 
SIL3). Haluaisin erityisesti korostaa myös 
lukuisiin eri käyttötarkoituksiin ja eri maantie-
teellisille alueille saamiemme sertifikaattien 
merkitystä. Tätä nykyä kaikki kehitetyt toimin-
not ovat tärkeitä myös muille kuin räjähdys-
vaarallisissa tiloissa käytettäville signaaleille. 
Prosessiteollisuudessa vain noin 25 % signaa-
leista välitetään räjähdysvaarallisissa tiloissa. 
Tavallisten signaalimuunninten tarve proses-
siteollisuudessa on tämän vuoksi kolmesta 
neljään kertaa suurempi kuin räjähdysvaaral-
listen tilojen signaalimuunninten tarve.

Mille asiakasryhmälle uusi SC-järjestel-
mä on erityisesti suunnattu ja millaisiin 
tarpeisiin se vastaa?
Aina tuodessaan markkinoille uuden tuote-
perheen Pepperl+Fuchs pohtii tarkoin sen 
kohderyhmää. Onko uusi tuote sopiva jo 
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Pepperl+Fuchsin SC-järjestelmä 
julkistetaan 7. – 11. huhtikuuta 2014 
järjestettävillä Hannoverin messuil-
la. Yksi- ja kaksikanavaisia signaa-
limuuntimia on saatavilla useita 
malleja, joissa on erilaisia toimin-
toja. Valikoima sisältää yksinker-
taisten signaalimuuntimien lisäksi 
muun muassa lähetintehonlähteitä  
ja toistimia. 

SC-järjestelmän tuotevalikoimaan kuuluu lähe- 
 tintehonlähteitä, jotka muuntavat 4–20 mA:n 
signaalit ja tuottavat samalla tarvittavan 
syöttöjännitteen. Signaalimuuntimet muunta-
vat kentältä tulevat analogiset arvot vakio-
signaaleiksi, jotka määräytyvät suhteellisesti 
esimerkiksi lämpötilan, paineen tai virtauksen 
arvojen mukaan. Jännitesyöttö ja signaalinsiir-
to tapahtuvat samoja johtimia pitkin. Lähetin-
tehonlähteitä käytetään esimerkiksi voimalai-
toksissa: paineanturit valvovat turbiiniakselin 
voitelusta vastaavien hydrauliikkajärjestelmien 
painetta jatkuvasti, jotta turbiiniakseli ei 
ylikuumene.

SC-järjestelmä – Varmatoiminen ratkaisu

Täydentävien tietojen lähettäminen
Mikäli sovellus tarvitsee anturilta lisätietoja varsi-
naisten mitattujen arvojen lisäksi, ratkaisu on 
Pepperl+Fuchsin SMART-lähetintehonlähde.  
Analogisen 4–20 mA:n signaalin lisäksi moduuli 
voi lähettää useita HART-muuttujia, jotka 
on moduloitu 4–20 mA:n signaalin mukaan. 
SMART-lähetintehonlähdettä voi käyttää 
esimerkiksi sementtitehtaan jäähdytysneste-
säiliön nestemäärän valvontaan, jotta uunin  
jäähdytys pysyy jatkuvasti toiminnassa. Digi-
taalisten HART-signaalien lisätiedoista voi  
välittää muun muassa jäähdytysnesteen lämpö-
tilan ja muita vastaavia tietoja suoraan ohjaus-
järjestelmään ja vastavuoroisesti ohjausjärjes-
telmän viestisignaalit välitetään lähettimelle. 

Mitattujen arvojen välittäminen  
usealle järjestelmälle
Uuden SC-järjestelmän mallistoon kuuluu 
myös lähetintehonlähde, jossa on signaalin-
jakotoiminto. Tätä tuotetta voi käyttää, jos 
mitatut arvot on saatava välitettyä prosessioh-
jauksen lisäksi myös muille järjestelmille, ku - 
ten näytöille tai turvajärjestelmille. Signaalin-

jakotoimintoa hyödyntävät lähetintehonlähteet 
lähettävät lähtösignaalin kahden rinnakkaisen, 
galvaanisesti erotetun lähdön kautta. Esimer-
kiksi jos paineanturi valvoo kattilan painetta, 
jakotoiminto tuottaa kaksi identtistä mutta 
erillistä lähtösignaalia prosessinohjausjärjes-
telmälle ja hätäpysäytysjärjestelmälle (ESD). 
Täten toisen järjestelmän signaaliyhteys toimii 
yhä, vaikka toisessa lähtöpiirissä tapahtuisikin 
katkos.

Yleiskäyttöinen SC-järjestelmän lämpötila-
muunnin muuntaa termoparien, vastusläm-
pötilatunnistimien ja potentiometrien mitatut 
arvot vakiosignaaleiksi, joten mittaus- ja 
ohjauspiirien toimintavarmuus on taattu. 
SC-järjestelmän mallistoon kuuluu kaksi 
järjestelmästä virtansa saavaa virtatoistinta, 
jotka toistavat tulosignaalin lähtösignaalina  
ja tuottavat galvaanisen erotuksen. Valikoiman 
täydentävät vakiosignaalien signaalimuunnin 
ja bipolaaristen signaalien yleiskäyttöinen 
signaalimuunnin. Nämä tuotteet hoitavat eri-
tyyppisten signaalien muuntamisen anturien 
ja ohjausjärjestelmien välillä. 

www.pepperl-fuchs.com/sc-systemViimeisintä teknologiaa: SC-järjestelmän signaalimuuntimet
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Täydellinen  
ohjattavuus –  
uusi 5500-sarja 

Pursotus- ja paineistusjärjestelmät Pepperl+Fuchs 
Bebco EPS® lanseeraa kesäkuussa uuden Z- ja Ex 
pz -tyypin pursotusjärjestelmän – 5500-sarjan. Sarja 
sisältää innovatiivisia ominaisuuksia, kuten RTD-tulot, 
käyttöliittymän valikoivaa ohjelmointia varten ja auto-
maattisen paineensäädön vuotojen varalta, mutta se  
on edelleen yhtä turvallinen ja taloudellinen kuin aiem-
mat ratkaisut. 

News for Process Automation 1/2014 | Teknologia + Tuotteet

EPV-5500-tuuletin – älykkäästi suunniteltu
EPV-5500-tuuletin tarjoaa yhdessä 5500-ohjausyksikön ja venttiilin kans-
sa toimivan ja varmennetun koteloiden poisto- ja paineistusjärjestelmän. 
EPV-5500 toimii paineistettujen kotelojärjestelmien paineenalennuslait-
teena ja päästää poistokaasun kotelosta, mutta se toimii myös sulkuna 
koteloa paineistettaessa ja käytettäessä. Tuulettimessa on vaarallisilla 
alueilla edellytettävä kipinänsammutin. 

5500-sarja toimitetaan ruostumattomasta 316-teräksestä valmistetussa 
kotelossa ja se voidaan kiinnittää kaapin sisä- tai ulkopuolelle. Liitän 
töjä ei tarvita. Tuotesarja on UL-, ATEX- ja IECEx-sertifioitu luokan I ja II,  
divisioonan 2 sekä tilaluokan 2 ja 22 tiloihin. 

5500-sarjan järjestelmä käsittää ohjausyksikön, joka toimii yhdessä  
EPV-tuulettimien ja paineilmakäyttöisten solenoidiventtiilien tai manu-
aalisten venttiilien kanssa. Kompaktissa ohjausyksikössä on käyttöliit-
tymä, josta käyttäjä voi valita käyttötarkoitukseen sopivan mukautetun 
ohjelman. Tuloihin voidaan kytkeä vastuslämpötila-anturit (RTD). 
Käyttäjä voi valita lämpötilarajat kriittisten lämpötilojen valvontaa ja hä-
lytyksiä varten. Raja-arvojen ylittyessä koskettimet laukaisevat kotelon 
tyhjennyksen solenoidiventtiilin. 

Ohjausjärjestelmä pystyy myös säätämään painetta automaattisesti sen 
pudotessa. Paineasetus laukaisee solenoidiventtiilin, kun käyttäjän 
valitsema paineen alaraja saavutetaan, jotta paine ei laske minimiarvon 
alle. Nopea vaihtoprosessi ja vuotojen kompensointi auttavat estämään 
hälytyksestä aiheutuvat seisokit ja säästävät siten yritykselle arvokasta 
aikaa ja rahaa. 
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Räjähdyssuojattujen  
laitteiden verkkoportaali käyttöön

Teknologia + Tuotteet | News for Process Automation 1/2014

Pepperl+Fuchs tarjoaa asiakkaidensa käyttöön uuden 
ja helppokäyttöisen verkkosivuston, jossa on räjähdys-
vaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkökomponentteja 
ja -järjestelmiä. Käyttäjät löytävät kaikki tarvitsemansa 
tiedot erilaisten asennus- ja ohjauskomponenttien tek-
nisistä ominaisuuksista ja käyttösovelluksista samasta 
paikasta, osoitteesta www.explosionprotection.com.

Pepperl+Fuchsilla on monipuolinen räjähdysvaarallisten alueiden jakelu-, 
ohjaus- ja merkinantolaitteiden tuotevalikoima. Asiakkaat voivat valita 
räjähdysvaarallisiin tiloihin erilaisia laadukkaita sähkökomponentteja ja  
-järjestelmiä, kuten jako- tai kytkentärasioita, hajautettuja moottori-
käynnistimiä, turvakytkimiä ja merkinantolaitteita. Uudessa verkkosi-
vustossa käyttäjien on helppo löytää hakemansa ratkaisu nopeasti 
erilaisten tuotteiden suuresta määrästä huolimatta. 
Verkkosivustossa on siirtymistä varten selkeät valikot, joten käyttäjät 
löytävät haluamansa tuotteen muutamalla napsautuksella. Portaali on 
jaettu seitsemään tuoteryhmään ja niiden aliluokkiin ja tuotteista saa 
näkyviin niiden tärkeimmät tiedot, kuten tuoteselosteet, asennus- ja 

käyttöoppaat sekä sertifioinnit. Käyttäjät voivat tarkastella samankal-
taisia tuotteita tai haluamiensa laitteiden eri versioita.
Verkkosivusto on jaettu seitsemään tuoteryhmään: riviliitin- ja kytken-
tärasiat, ohjauslaitteet, ohjausyksiköt, ohjauspaneelit, kotelot, turvakyt-
kimet ja moottorikäynnistimet sekä merkinanto- ja muut laitteet. 

Esimerkki ohjausyksiköistä –  
oikea ratkaisu muutamalla napsautuksella 
Kun käyttäjä napsauttaa Ohjausyksiköt-kohtaa, verkkosivusto ohjaa 
hänet Pepperl+Fuchsin monipuoliseen räjähdyspaineen kestävien 
koteloiden (”d”) ja parannetun turvallisuustason tuotteiden valikoimaan. 
Nämä tuotteet ovat olennaisen tärkeitä vaarallisilla alueilla sijaitsevien 
laitteiden tai järjestelmäkomponenttien käytölle ja valvonnalle. Koska 
ohjauskotelot on valmistettu laadukkaista materiaaleista, niitä voidaan 
käyttää vaativimmissakin olosuhteissa ja ne täyttävät korkeat hygieni-
astandardit. 
Parannetun turvallisuustason suojaukseen on valittavissa kaksi erilais-
ta kotelomateriaalien sarjaa. Molempia sarjoja on äskettäin uudel-
leensuunniteltu uusilla ohjauskomponenteilla, joissa on monipuoliset 

Uuden verkkoportaalin www.explosionprotection.com kuvakaappaus
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Etä-I/O-järjestelmät Uusi ja paran-
neltu PROFIBUS-liityntämoduuli tuo 
mukanaan useita hyötyjä: enemmän 
muistia, lisää I/O-moduuleja ja huo-
mattavat kustannussäästöt.

Yleismalliset I/O-moduulit tarvitsevat enem-
män tavuja prosessiarvojen välitykseen kuin 
I/O-moduulit, jotka on erityisesti suunniteltu 
yhdelle kanavatyypille. Pepperl+Fuchsin 
ratkaisu yleismoduulien tehokkaampaan käyt-
töön ovat PROFIBUS-liityntämoduulit. Ne ovat 
nyt kaksi kertaa tehokkaampia kuin aiemmat 
synkronisen tiedonsiirron mallit ja niissä on 
480 tavua prosessidatan siirtoon. Uusi tuote 
tukee myös tiedonsiirrossa käytettävien asyk-
listen palveluiden lisääntynyttä datan määrää, 
joka on ei ole niin riippuvaista ajasta. 

Liityntämoduuli pystyy lisääntyneen muistinsa 
ansiosta tukemaan useampia I/O-moduuleja. 
Tämä ominaisuus tuo huomattavia kustannus-
säästöjä, kun tarvitaan aiempaa vähemmän 
liityntämoduuleja ja taustalevyjä. Pienemmän  
liityntämoduuli- ja taustalevymäärän seurauk-
sena kytkentäkaapissa säästyy tilaa ja johdo-
tuskustannukset ovat alhaisemmat. Koska 
PROFIBUS-liityntämoduuli uudistus sisältää 
ainoastaan toiminnallisia lisäyksiä, niin liityn-

valvonta- ja käyttötoiminnot. FXLSCP-sarja on valmistettu korroosionkes-
tävästä ruostumattomasta teräksestä ja sen elektrolyyttisesti kiillotettu 
pinta kestää pitkään tummentumatta. Saatavana on viisi eri versiota, 
joista suurimmassa on jopa 56 ohjauskomponenttia. GLCP-sarjan 
ohjauskotelot on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista ja niitä 
on saatavilla seitsemänä eri versiona, joissa kussakin on enintään 35 
ohjauskomponenttia.
Pepperl+Fuchsin valikoimaan kuuluvat ohjauskomponentit ovat helposti 
integroitavia ja yhdisteltäviä, joten asiakkaat voivat räätälöidä ohjaus-

PROFIBUS-liityntämoduulit: FB tilaluokalle 1 ja LB tilaluokalle 2 

www.explosionprotection.com

kotelot omaan käyttötarkoitukseensa sopiviksi. Ohjauskomponentteja  
ovat muun muassa painonapit ja -kytkimet, kiertokytkimet, LED-
merkkivalot, potentiometrit ja ampeerimittarit sekä monenlaiset 
lisävarusteet.
Kaikki nämä tiedot ovat vain muutaman napsautuksen päässä uudessa 
helppokäyttöisessä verkkosivustossa. 

Liityntämoduulin uudistus –  
merkittävästi lisää suorituskykyä

tämoduuli tukee edelleen aiempien versioiden 
kaikkia toimintoja. Konfigurointi tapahtuu 
liityntämoduuliversiosta riippuen käyttämällä 
ohjausjärjestelmän DTM- tai GSD tiedostojen 
parametrejä. 
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Tehokas vikojen etsintä ja eristys
Uudessa FieldConnex® FieldBarrierissa on toimintoja, jotka aiemmin  
olivat saatavissa ainoastaan segmenttisuojaimessa. Laite löytää kos-
ketinvärähtelyn aiheuttamat signaalidynamiikat, irralliset kytkennät ja 
tärisevät laitteet. Se pystyy erottamaan nämä tavallisista kenttäväyläsig-
naaleista. FieldBarrier on tämän ansiosta erinomainen vikojen etsintään 
ja eristämiseen kaikissa lähdöissä. Tämä pätee myös satunnaisten  
vikojen osalta, joita on hankala löytää ja valvoa, kuten esimerkiksi sade-
veden sisäänpääsy.

Kenttäväyläteknologia Älykäs kenttäväylä on esimerkki 
uusista diagnostiikan mahdollistavista FieldConnex®-
kenttäväyläkomponenteista, jotka eivät ainoastaan ajat-
tele älykkäästi, vaan myös estävät vikoja. Pepperl+Fuchs 
on tuonut tuotevalikoimaansa uuden FieldBarrier-tuot-
teen. Se voi etsiä ja eristää vikoja lähdöissä ja suojata 
segmentin kytkemällä lähdön väliaikaisesti pois käytöstä. 
Tämä takaa prosessilaitteille maksimaalisen käytettä-
vyyden.

Tehokas suoja ylikuormitusta vastaan
Mitä tarkalleen ottaen tapahtuu, kun älykkäät kenttäväyläkomponentit 
ajattelevat ja toimivat älykkäästi? FieldConnex® FieldBarrierin vaikutus 
on selkeästi nähtävissä älykkäässä kuorman hallinnassa. FieldBarrier 
aktivoi lähdöt peräkkäin, mikä estää liian nopean virran nousun. Jos 
toiminnan aikana uhkaa ylikuormitus, vähemmän tärkeitä kuormituksia 
vähennetään, jotta prosessinohjausjärjestelmää voidaan suojella. Kuor-
man vähentämiseksi tai vikojen poistamiseksi lähtö vähentää virran-
syötön alle 1 mA:iin, mikä estää liian suuren kuorman muodostumisen. 
Korjauksen jälkeen FieldBarrier aktivoi lähdön jälleen automaattisesti. 

Fyysisen tason innovatiivinen valvonta
Uuden komponentin kehitystyön myötä Pepperl+Fuchsin suunnittelijat 
ovat tuoneet ensimmäistä kertaa FieldBarrierin lähtöön fyysisen tason 
taloudellisen valvonnan. Signaalin laadun heikkous määritellään ”vaatii 
huoltoa” tai ”ohjearvojen ulkopuolella” viesteillä. FieldBarrier raportoi 
tilan keskusvalvomon laitehallintaohjelmistolle merkkivalojen ja ADM-
diagnostiikkamoduulin avulla. Tämä innovatiivinen valvontajärjestelmä 
on jälleen yksi askel kohti kenttäväylien täydellistä läpinäkyvyyttä. Se  
on tarpeellinen lisäys ADM:n ohjauskeskuksessa tekemään fyysisen 
tason valvontaan.

Äly sisällä:  
FieldConnex® FieldBarrier
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Järjestelmäkaapin systemaattinen valvonta

FieldConnex® Temperature Multi-Input 
Nyt saatavilla PROFIBUS PA:lle

Pepperl+Fuchsin FieldConnex® Temperature Multi-Input (TM-I) 
mahdollistaa erittäin tehokkaasti kahdeksan analogista tulosignaalia 
yhden kenttäväyläosoitteen kautta. FOUNDATION fieldbus H1 TM-I 
on nyt saatavilla myös PROFIBUS PA:lle. TM-I välittää signaaleja 
kenttäväylälle termopareilta tai vastuslämpötila-antrureilta (RTD) 
mahdollistaen 2, 3 tai 4 johdon kytkennät sekä millivolttisignaalit. 
Johdotuskustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina TM-I:n 
lähellä kenttälaitteita sijaitsevan asennuspaikan takia. TM-I:n kaikki 
tulot ovat luonnostaan vaarattomia, vaikka kenttäväyläliitäntä ei oli-
sikaan. Tulot voidaan konfiguroida helposti ja nopeasti joko yhdessä 
tai kukin erikseen. Konfigurointi- ja integrointiprosessi on erittäin 
helppo GSD- ja FDT/DTM-laitekuvaustekniikoilla. 

Advanced Diagnostic Gateway 
tarjoaa järjestelmäkaapeista  
puuttuvan infrastruktuurin ja huo-
lehtii jatkuvasta valvonnasta.

Jos prosessiohjausjärjestelmissä on mukana 
kenttäväylä, silloin järjestelmäkaapissa ovat 
vain väyläyhteydet ja kenttäväylän tehon-
sovittimet. Järjestelmäkaapin olosuhteiden 
valvontaan ei ole riittävästi signaalituloja tai 
-lähtöjä. FieldConnex® Advanced Diagnostic 
Gateway (ADG), jossa on I/O-toiminto, tar - 
joaa ratkaisun, jossa se luo järjestelmäkaapin 
valvontaan olosuhteet, joita ei muuten välttä-
mättä olisi saatavissa. 

Toimilohko tarjoaa joustavan konfiguroinnin 
ja se sisältää tulot taajuus-, lämpötila- ja 
kosteusantureille tai ovikoskettimille. Digitaa-
lisia tuloja voidaan käyttää tilanvalvontaan ja 

Ajan vaikutusten etsiminen
FieldBarrierien lupaus ”äly sisällä” ei ole vain sanahelinää. Pepperl+Fuchsin 
suunnittelijat ovat lisänneet FieldBarrieriin useita riskejä vähentäviä 
ominaisuuksia – tavoitteena luotettavan toiminnan varmistaminen kaikis-
sa tilanteissa. Keskeiset komponentit on suunniteltu redundanttisiksi ja 
integroitu itsevalvontatoiminto löytää vanhenevat elektroniikkaosat 
ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa. LED-merkkivalo ja ADM ilmoitta-
vat huollon tarpeesta, jolloin huoltotyölle jää tarpeeksi aikaa.

Oikea ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin
FieldConnex® FieldBarrier tarjoaa äärimmäistä joustavuutta. Sen ansiosta 
segmentteihin on mahdollista yhdistää lukuisia laitteita laajalta alueelta. 
Jopa kolme FieldBarrieria (kahdeksalla, kymmenellä tai kahdellatoista 
lähdöllä) voi sijaita samassa segmentissä. 
Uusi FieldBarrier on saatavana myös esiasennettuna ratkaisuna kaikkiin 
käyttötarkoituksiin. Koot, laitteet, materiaalit ja lisälaitteet määritellään 
tarkoin kuhunkin prosessinohjausjärjestelmään sovellusasiantuntijoiden 
avulla. Kenttäkotelot ovat valmiita kytkettäviksi ja helppokäyttöisiä, 
mikä tarkoittaa, että ne saa myös vaivatta luokiteltua yhdeksi kokonai-
suudeksi. 

pulssien laskentaan. Käyttöä voi helpottaa 
esiasennetuilla näytöillä, joita on saatavilla  
monia eri tehtäviä varten: esimerkiksi 
olosuhteiden valvontaan, joka pohjautuu 
lämpötilaeroihin tai kosteuteen, puhaltimien 
valvontaan tai pääsyn valvontaan. Näyttöjä  
hyödyntämällä mahdolliset poikkeamat 
huomataan jo varhaisessa vaiheessa, jolloin 
prosessilaitteiden käytettävyys kasvaa 
merkittävästi.

ADG:n voi integroida Ethernetin ja kenttä-
väylän diagnostiikkapalvelimen kautta tai  
sen voi sisällyttää kenttälaitteena  
FOUNDATION fieldbus H1-liitäntään.  

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

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

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

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

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

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

tehdas on aivan meren rannalla. 

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

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

Tiesitkö tämän?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

on otettu SmartBridge-sovittimella.

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

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

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

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

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

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

Tohtori Peter Adolphs, tuotekehityksestä ja 
markkinoinnista vastaava toimitusjohtaja 

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

Yrityksen taso

Toiminnonohjaustaso

Prosessinohjaustaso

Ohjaintaso

Kenttätaso

Reaaliaikainen 

kriittinen  

järjestelmä

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

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

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

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

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

Tohtori Peter Adolphs, tuotekehityksestä ja markkinoinnista vastaava toimitusjohtaja 

Tohtori Peter Adolphsin videohaastattelu

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

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

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

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

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

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

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

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

Uusi sivutoimisto Johannesburgiin

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

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

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

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

Mitä yhtiön strategia sisältää?
Uusi Johannesburgin tytäryhtiömme vastaa Etelä-Afrikassa sekä 
Saharan eteläpuolisissa muissa maissa toimivista asiakkaista. 
Tytäryhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Keniaan ja Nigeriaan 
perustamiemme toimipaikkojen kanssa. Pohjois- ja Länsi-Afrikan 
ranskankielisiä maita palvelee edelleen Ranskassa sijaitseva toimis-
tomme. Aiomme tiivistää verkostoamme Afrikassa niin, että olemme 
lähempänä asiakkaita ja voimme palvella heitä entistä paremmin. 
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Huhtikuu 2014

HANNOVER MESSE
7. – 11. huhtikuuta 2014

Hannover, Saksa

Toukokuu 2014

Offshore Technology Conference
5. – 8. toukokuuta 2014

Houston, Texas, USA

Automation & Engineering 
14. – 15. toukokuuta 2014

Bryssel, Belgia

SEPEM Industries Est
20. – 22. toukokuuta 2014

Colmar, Ranska

NEFTEGAZ
26. – 29. toukokuuta 2014

Moskova, Venäjä

Kesäkuu 2014

Eliaden 
2. – 5. kesäkuuta 2014

Lillestrøm, Norja

MEORGA Rheinland
4. kesäkuuta 2014

Leverkusen, Saksa

Global Petroleum Show
10. – 12. kesäkuuta 2014

Calgary, Kanada

Elokuu 2014

ONS
25. – 28. elokuuta 2014

Stavanger, Norja

Syyskuu 2014

Instrumentation Scotland
3. – 4. syyskuuta 2014

Aberdeen, Iso-Britannia

Automatik 
9. – 11. syyskuuta 2014

Brøndby, Tanska

MEORGA Südwest
17. syyskuuta 2014

Ludwigshafen, Saksa

World of Technology & Science
30. syyskuuta – 3. lokakuuta 2014

Utrecht, Alankomaat

Lokakuu 2014

Offshore Technology Days
14. – 16. lokakuuta 2014

Bergen, Norja

Interphex
16. – 17. lokakuuta 2014

San Juan, Puerto Rico

Offshore Energy
28. – 29. lokakuuta 2014

Amsterdam, Alankomaat

Marraskuu 2014

MEORGA Rhein-Ruhr
5. marraskuu 2014

Bochum, Saksa

EIC Connect Oil & Gas
25. – 26. marraskuu 2014

Manchester, Iso-Britannia

SPS IPC Drives
25. – 27. marraskuu 2014

Nürnberg, Saksa

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

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

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

Messut + Tapahtumat
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1 200 000 000 
Alankomaat tuottaa näin monta litraa olutta joka vuosi. Kaksi 
kolmasosaa tästä oluesta viedään vuosittain ulkomaille ja 
Alankomaat onkin maailman suurin oluen viejä.

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

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

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

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

muita menestyneitä 
vientituotteita

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pepperl+Fuchsin Alankomaiden yhtiö on Vanderlanden ohella yksi maa-
ilman suurimmista matkalaukkujen kuljetusjärjestelmien toimittajista. 
Yhtiö on toimittanut järjestelmiä muun muassa Lontoon, Pariisin ja 
Amsterdamin lentokentille. Hertogenboschin toimipisteessä työsken-
televä myyntijohtaja Marcel Tiboschin tiimi palvelee lisäksi erilaisia 



yrityksiä lukuisilla toimialoilla, muun muassa konepajateollisuudessa, 
kuljetusalalla, auto- ja maatalouskoneteollisuudessa ja jakelualalla. 
”Asiakkaidemme voimakkaalla keskittymisellä vientimarkkinoille on 
mieluisa sivuvaikutus. Meidän tuotteemme saavuttavat laajemmat 
markkinat maailmalla laitevalmistaja-asiakkaidemme koneissa ja  
tehtaissa. Samalla hyvä maineemme leviää laajalti Alankomaiden  
ulkopuolelle”, Marcel Tibosch kertoo.

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

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

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

Tietoja Hollannista

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