
Fiksusti hyödynnettyä älytekniikkaa
Berliinissä sijaitsevassa osaamiskeskuksessa tavoitellaan valosähköisten 
antureiden avulla uusia teknisiä ulottuvuuksia ja käyttösovelluksia.

Konseptista digitaaliseksi  
ruuvimeisseliksi
Hyödyntämällä SmartBridge-tekniikkaa anturit voivat siirtää tietoa,  
ja niitä voi ohjelmoida ja ylläpitää tablet-laitteiden avulla.

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 valosähköisiin antureihin keskittyvän osaamiskeskuk-
semme toimintaan Berliinissä. Keskus on ajan hermolla alan uusimpien trendien 
kehityksessä ja kehittää loppuun asti hiottuja tekniikoita uusiksi käyttösovelluksiksi. 
Lue lisää 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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Fiksusti hyödynnettyä 
älytekniikkaa

Valosähköiset anturit ovat korvaamattomia, kun tavoitteena on virheetön ja 
viivästyksittä toimiva tuotanto- ja logistiikkajärjestelmä. Pepperl+Fuchsin  

Berliinissä sijaitsevassa osaamiskeskuksessa tavoitellaan valosähköisten 
antureiden avulla uusia ulottuvuuksia. 
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Jos anturi tunnistaa paketin saapumisen lisäksi sen mitat, lajittelu voi 
alkaa välittömästi. Tämä säästää aikaa, tilaa ja rahaa. Mittausarvo-
jen yhdistäminen kyllä/ei-signaaliin tekee tästä prosessin vaiheesta 
astetta älykkäämmän. Olemme myös laajentamassa mittausta yksi-
ulotteisesta kaksiulotteiseksi, jolloin prosessin tilasta saadaan paljon 
tarkempi kuva.” Berliinin osaamiskeskus on maailmanlaajuisesti 
edelläkävijä mittaustietojen älykkäässä hyödyntämisessä. Keskuksen 
asiantuntijat ja tuotteet ovat kilpailijoita edellä erityisesti MPT- ja PRT-
prosesseissa. 

DHL:n, UPS:n ja vastaavien logistiikkayhtiöiden suuret jakelukeskukset 
käsittelevät nykyään 50 000 lähetystä tunnissa. Valosähköisiä antureita 
käytetään yleensä esineiden luotettavaan havaitsemiseen. Yksinkertai-
setkin valosähköiset anturit käyttävät valon nopeutta sen määrittämi-
seen, onko paketti saapunut tiettyyn kohtaan vai ei. 
”Usein binäärinen kytkentäsignaali ei enää riitä monien nykyisin käytettävi-
en sovellusten toteuttamiseen”, sanoo valosähköisten antureiden tuo-
tepäällikkö Thorsten Schroeder, joka työskentelee Pepperl+Fuchsin 
Berliinin toimipisteessä. ”Palataan vielä jakelukeskusesimerkkiin.  
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Uusia ulottuvuuksia

Hinrik Weber työskentelee Pepperl+Fuchsin Berliinissä 
sijaitsevassa valosähköisiin antureihin keskittyvässä 
osaamiskeskuksessa Business Unit Manager -nimik-
keellä. Kysyimme häneltä muutamia kysymyksiä tuote-
alueesta ja tärkeimmistä trendeistä.

Mitä fotoelektroniikan alalla tällä hetkellä tapahtuu?
Lyhyesti sanottuna ala on siirtymässä yksiulotteisista ratkaisuista kolmi-
ulotteisiin ratkaisuihin. Yhä useammin tilanne on sellainen, että yksit-
täinen mittauspiste ei enää riitä: pintojen ja pinnanmuotojen havain-
noinnin lisäksi halutaan havaita kokonaisia esineitä. Tämä edellyttää 
anturitekniikalta parempaa toiminnallisuutta ja älykkyyttä. Älykkääm-
pää anturitekniikkaa käytetään varmaankin jatkossa yhä enemmän 
myös yksinkertaisissa tehtävissä. 

Mitä tämä merkitsee valosähköisten antureiden kehittämisen 
ja valmistamisen kannalta?
Tarvitsemme käytännöllisiä, kestäviä ja edullisia mittausmenetelmiä. 
MPT- ja PRT-tekniikka ovat hyviä esimerkkejä tällaisista menetelmis-
tä. Ne mahdollistavat tarkat mittaukset vaikeissakin olosuhteissa. 
Teollisten antureiden osalta olemme molempien tekniikoiden käytössä 

Tehokkuutta etäisyysmittauksiin
MPT (Multipixel Technology) -tekniikassa etäisyys esineeseen mitataan 
geometrisesti esineestä heijastuvan valon avulla. PRT (Pulse Ranging 
Technology) on toinen älykkäiden, mittaamiseen käytettyjen valosäh-
köisten antureiden yhteydessä yleisesti käytetty lyhenne. PRT-teknii-
kassa etäisyys määritetään heijastuneen valon kulkuajan perusteella. 
PRT-antureille ominaiset edut mahdollistavat suuret havainnointie-
täisyydet ja -nopeudet sekä hyvän mittaustarkkuuden. Nämä edut 

perustuvat pääasiassa hyvään signaali-kohinasuhteeseen: erittäin 
voimakkaat valopulssit luovat selkeitä heijastuksia, jotka on helppo erottaa 
jopa paljon heijastuksia ja hajavaloa sisältävissä epäsuotuisissa olosuh-
teissa. 
Yleensä PRT-tekniikassa käytetään laservaloa, mikä rajoittaa käyttö-
kohteita hieman. Pepperl+Fuchs on kuitenkin ratkaissut ongelman: 
”Me olemme ainoa valmistaja, jonka tuotevalikoima sisältää tavallista 
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Vasen sivu: 1) Automaattinen tuotantokone kokoaa valoverhoa  2) VDM28-etäisyysanturi automaattisessa testausasemassa   
Oikea sivu: 3) Valosähköisen anturin lopullinen asennus  4) Monisäteisen R2100-LED-skannerin mekaaninen testaus  5) Valosähköisten anturien 
innovatiivinen asennusmenetelmä  6) R2000 Detection 2D -laserskannerin 360 asteen näytön toimintatesti

ja tuotanto-, kalibrointi- ja testausprosessien toteuttamista varten käytän-
nöllisiä ratkaisuja. Usein projekteissa on hallittava erittäin monimutkaista 
mekaniikkaa ja noudatettava tiukkoja vaatimuksia, jotka edellyttävät 
tarkan paikannuksen onnistumista millimetrin tuhannesosan tarkkuu-
della. 

Miten tällaiset haasteet voi ratkaista?
Ratkaisujen keksiminen on pääasiassa siihen erikoistuneen tekniikka-
keskuksen tehtävä. Keskuksessa rakennetaan tuotteiden prototyyp-
pejä ja kehitetään tarvittava tuotanto- ja testaustekniikka. Suunnitte-
luosasto luo yhdessä tuotekehitysosaston kanssa mahdollisimman 
laadukasta uutta prosessitekniikkaa. 

Mistä tuotekehitysideat tulevat?
Tiimiimme kuuluu asiantuntijoita, jotka seuraavat fotoelektroniikan alalla 
tapahtuvia tieteellisiä ja teknisiä edistysaskeleita ja kehittävät tapoja,  
joilla parannetaan vanhoja tuotteita ja luodaan uusia. Toisen yhtä tärkeän 
ideoiden lähteen muodostavat asiakkaamme. Asiakas saattaa esimer-
kiksi toivoa, että sovellus toimisi nopeammin tai tehokkaammin, tai 
asiakkaan prosessinohjausosasto saattaa haluta tarkempia tietoja tai 
lisätietoja tietystä työprosessista. Tällaiset pyynnöt käynnistävät usein 
uuden tuotekehitysprosessin.  n

LED-valonlähdettä hyödyntävää PRT-tekniikkaa”, Thorsten Schroeder 
sanoo. ”Monisäteisen R2100-LED-skannerin avulla asiakkaamme 
voivat käyttää LED-tekniikkaa kaksiulotteisissa etäisyysmittauksissa. 
Anturissa ei ole liikkuvia osia, jotka saattaisivat kulua ajan myötä.” 
Toinen Pepperl+Fuchsin huipputuote on R2000-sarjan 2D-laserskan-
neri, jossa on 360 asteen tunnistus ja ennennäkemättömän vakaa 
skannaus, jolla kulmavirheet voidaan välttää käytännössä kokonaan. 

edelläkävijöitä. Mittausantureista saadaan enemmän tietoja: meillä on  
hyviä ratkaisuja, joiden avulla lisätiedot voidaan lähettää ohjausra-
japintaan vaivattomasti ilman ongelmia. Valmistuksen haasteena on 
jokaisen anturin älyominaisuuksien tehokas kalibrointi.

Mikä erottaa Berliinin osaamiskeskuksen muista vastaavista 
laitoksista?
Me suhtaudumme osaamiskeskus-nimeen vakavasti. Työntekijöitä on  
noin 200 ja heistä suurin piirtein puolet työskentelee tuotekehityk-
sessä ja tekniikkakeskuksessa, joka on erikoistunut kehitettävien 
tuotteiden tuotantoon. Tuotehallintatiimi tarkkailee markkinatilannetta 
aktiivisesti, selvittää käyttäjien tarpeet tekemällä yhteistyötä heidän 
kanssaan ja varmistaa, että ne otetaan huomioon tuotekehitysproses-
sissa. Koko tiimi keskittyy tuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien 
ratkaisujen luomiseen.

Mitä teknisiä haasteita fotoelektroniikkaan liittyy?
Valon nopeus on suurin mahdollinen nopeus ja se mahdollistaa jopa 
nanometritason erottelukyvyn. Suurin haaste liittyy siihen, miten 
tekniikan fyysiset vahvuudet saadaan muunnettua toimiviksi tuotteiksi, 
joiden laadukas massatuotanto onnistuu luotettavasti. Sen vuoksi 
fyysisten vahvuuksien hyödyntämistä varten tarvitaankin luovia ideoita 

Nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, kuinka Pepperl+Fuchs hyödyntää 
jatkuvasti uusia tekniikoita ja laajentaa tuotevalikoimaansa uusilla, 
mielenkiintoisilla ratkaisuilla. ”2D-anturimme mahdollistavat täysin uu-
det sovellukset ja tuovat automaatioon uusia ulottuvuuksia”, Thorsten 
Schroeder korostaa.  n
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Täydet 360 astetta kattavaa 
tarkkaa havainnointia aivan 
pinnan tuntumassa 

Valosähköiset anturit R2000 Detection 2D-laserskannerissa on vakaa 
skannausakseli, joka mahdollistaa luotettavan kohteiden havaitsemisen ja 
alueseurannan vain muutaman millimetrin päässä tarkistettavasta pinnasta.
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 www.pepperl-fuchs.com/youtube-R2000

Laitteen erikoisrakenne varmistaa jatkuvan 360 asteen tunnistuksen. 
Skannerin pienen koon, ihanteellisen kulmaresoluution ja helppokäyt-
töisyyden ansiosta sitä voi käyttää moniin eri tarkoituksiin esimerkiksi 
sisälogistiikassa ja materiaalienkäsittelyssä.
Vialliset kuormalavat ja ulkonevat osat voivat aiheuttaa törmäyksiä korkei-
den varastojen automaattisissa lajittelujärjestelmissä, mikä taas voi  
johtaa merkittäviin omaisuusvahinkoihin. R2000 Detection -skannerissa 
on mittauslaser, joka pyörii jäykän akselin varassa. Tämä mahdollistaa 
luotettavat 360 asteen mittaukset täysin samassa tasossa. Kompaktin  
rakenteensa ansiosta laite on selvästi muita vastaavia tuotteita pienem-
pi. Terävä valopiste kulkee aivan kuoren alla, joten anturin voi sijoittaa 
erittäin lähelle tarkkailtavaa pintaa. Laite havaitsee pienimmätkin 
esineet ja reunat luotettavasti. 

R2000 Detection -skanneria voi käyttää myös vihivaunujen törmäysten 
ehkäisyyn ahtaissa varastoissa. Jopa 0,071 asteen kulmaresoluutio on 
kytkentäskannereiden huippua ja mahdollistaa ääriviivojen hahmotta-
misen lähimmän senttimetrin tarkkuudella. Laite havaitsee pienetkin 
kohteet, kuten ohuet johdot. Valvottavan alueen voi määritellä tarkasti 
yksinkertaisen ja intuitiivisen ohjelmoinnin avulla. Neljän vapaasti mää-
ritettävän havainnointikentän yhdistäminen laitteen lähtöjä hyödyntäen 
vaatii vain muutaman työvaiheen. 
Innovatiivisen PRT-tekniikan tarkan ToF-mittauksen ( the true time-of-
flight ) ansiosta 2D-laserskanneri takaa tarkat ja luotettavat mittaus-
tulokset erilaisissa ympäristöissä ja erilaisia kohteita tarkasteltaessa. 
Tämä tekee R2000 Detection -skannerista korvaamattoman työkalun 
nopeutta vaativissa sovelluksissa, joissa havainnoidaan pieniä kohteita.  n

 www.pepperl-fuchs.com/R2000-detection

R2000-sarjan tuotteet  
YouTubessa

R2000 2D-laserskannerin pieni koko ja jatkuva 360 asteen 
havainnointialue tekevät laitteesta tehokkaan ja tarkan moniin  
eri käyttökohteisiin. 

Tutustu R2000-sarjan ominaisuuksiin ja käyttösovelluksiin 
YouTube-videollamme.
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Koneiden ja virtuaalidatan maailmat yhdistävä uusi SmartBridge-konsepti oli viime vuonna kohuttu 
uutinen. Nyt Pepperl+Fuchs on kehittänyt tekniikkaa edelleen ja on ottamassa askeleen kohti Teolli-
suus 4.0 -visiota. SmartBridge-tekniikan avulla yksinkertaisetkin anturit voivat lähettää tietoja äly-
puhelimiin ja tablet-laitteisiin. Mobiililaitetta voi käyttää näyttönä, parametrointiapuna, digitaalisena 
ruuvimeisselinä tai verkkoreitittimenä.

Konseptista digitaaliseksi  
ruuvimeisseliksi
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Älyominaisuuksia käytetään nykyään yhä useammin myös prosessien 
alemmilla tasoilla. Tämä on ollut varsinainen automaation megatrendi  
Teollisuus 4.0 -vision luomisen jälkeen. Trendeilläkin on kuitenkin rajansa. 
Yksinkertaisiin komponentteihin ei asenneta kalliita lisäosia, jotka nos-
taisivat niiden hintaa. Samaan tapaan antureissa ei yleensä hyödynne-
tä muita kuin digitaalisen signaalin tarjoamia tietoja ja älyominaisuudet 
jätetään ohjausjärjestelmälle. 

Digitaalisten siltojen rakentaja
SmartBridge toimii nimensä mukaisesti älykkäänä digitaalisten siltojen 
rakentajana. SmartBridge-tekniikka koostuu kahdesta osasta: sovit-
timesta ja sovelluksesta. SmartBridge-sovitin kerää anturista tietoja 
ja parametreja IO-Link-liitännän kautta. Tämän jälkeen SmartBridge-
sovellus havainnollistaa tiedot ja mahdollistaa siten anturin tietojen 
hyödyntämisen. Sovelluksen avulla voi myös luoda suoran yhteyden 
Ethernet- tai WLAN-yhteyttä käyttäviin laitteisiin. Joihinkin laitteisiin, 
kuten IDENTControl Compact -RFID-ohjausrajapintaan, on jo asen-
nettu SmartBridge-tekniikkaa. Kun SmartBridge-sovellus käynnistyy, 
käyttäjä näkee avattavan luettelon, joka sisältää kaikki käytettävissä 
olevat anturit. Data siirtyy mobiililaitteeseen langattomasti Bluetooth-
yhteyden välityksellä.
”Päädyimme käyttämään Bluetooth-yhteyttä muun muassa turval-
lisuussyistä”, Benedikt Rauscher sanoo. Hän on Pepperl+Fuchsin 
konenäköantureiden tuotekehitysryhmän päällikkö ja SmartBridge-
projektipäällikkö. ”Kaksipisteyhteys on paikallinen yhteys, joka ei salli 
ulkoisia häiriöitä. Tablet-laitteen tai älypuhelimen virukset eivät voi aihe-
uttaa vahinkoa, sillä tiedonsiirto ohjaimeen on estetty.”

Sovelluksesta yleistyökaluksi
SmartBridge-sovelluksesta on monenlaista hyötyä: Mobiililaite toimii 
heti käyttövalmiina graafisena käyttöliittymänä tai näyttönä. Sovel-
luksen avulla parametrisointi on helppoa ja lisäksi voit tarkastella 
materiaaliluetteloja ja käyttöohjeita. Samaan aikaan voit etsiä teknisiä 
tietoja internetistä. Tiedonhaku ei vaikuta sovelluksen toimintaan tai 
heikennä tuotantovirtoja. Sovellus toimii ”digitaalisena ruuvimeisselinä” 
ja yksinkertaistaa huoltotöitä mahdollistamalla anturin vianmääritystie-
tojen helpon tarkastelun anturin ollessa käytössä. 
Yksi SmartBridge-tekniikan keskeisistä eduista on, että olemassa  
oleviin johdotuksiin ei tarvitse koskea. Vakioliitäntöjen ansiosta jär-
jestelmän voi yhdistää myös muiden valmistajien antureihin. ”Tämä 
tarkoittaa sitä, että järjestelmää voi käyttää korkeamman tason auto-
maatiotoiminnoissa. Pohjimmiltaan SmartBridge tarkoittaa sitä, että 
antureista voidaan tehdä internet-yhteensopivia”, Benedikt Rauscher 
sanoo. ”Vaikka tämä ei olekaan SmartBridge-tekniikan päätavoite, 
internet-yhteensopivuuden mahdollistaminen viitoittaa tietä kohti sau-
matonta tiedonsiirtoa ja uutta 4.0-anturitekniikkaa.”  n

 www.pepperl-fuchs.com/smartbridge-technology

11

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


ENA58IL –

Teknologia + Tuotteet | News for Factory Automation 2/2014

Kestävyys yhdistyy 
tarkkuuteen 
Pyörivän liikkeen anturit Uudet magneettiset pyörivän liikkeen anturit saa-
vuttavat erilaisissa sovelluksissa ennennäkemättömän < 0,1 – 1 asteen  
tarkkuuden. Kontaktittoman tekniikan ansiosta niitä ei tarvitse huoltaa, 
ja ne ovat erittäin kestäviä myös vaativissa prosesseissa. Paikkatieto 
on huomioitu myös sähkökatkosten aikana. Pienen koon ansiosta 
ne soveltuvat moniin erilaisiin käyttösovelluksiin. Antureiden tie-
donsiirto on toteutettu saumattomasti EtherCAT-, PROFIBUS-, 
PROFINET- ja SSI-liitäntöjen kautta suoraan järjestelmään.

 Uusi mittapuu teolli-
suusstandardin mukaisille pyörivän 
liikkeen antureille

Tarkka kohdennus täyttöä varten
Nykyaikaisessa pullotuslaitoksessa voidaan täyttää jopa 90 000 pulloa tunnissa mehulla, oluel-
la tai kivennäisvedellä. Pyörivän liikkeen antureita käytetään täytettävien pullojen sijoittamiseen 
täyttösuuttimien alle. ENA58IL-sarjan magneettiset pyörivän liikkeen anturit soveltuvat tähän tarkoituk-
seen erityisen hyvin, sillä ne tuottavat sijaintitietoja pullojen kohdennusta varten < 0,1 asteen tarkkuudella. 
Kestävät ja kulumattomat pyörivän liikkeen anturit varmistavat prosessien toimivuuden myös sähkökatkoksien 
aikana. Ne täyttävät elintarvike- ja juomateollisuuden korkeat standardit. 

Turvallisuus painoprosessissa
Sanomalehtipaperi kiitää offset-painokoneen läpi noin 15 m/s:n nopeudella. Rullien liikkeen täytyy olla tarkasti kohdennettu, jotta paperi ei repeydy 
tai rypisty ja jotta tiedot painetaan oikeaan kohtaan. ENA58IL-sarjan pyörivän liikkeen antureiden avulla rullien nopeus on tarkasti ohjattavissa. 
Niiden hyvä resoluutio ja < 0,1 asteen tarkkuus varmistavat erinomaisen tarkkuuden eri sovelluksissa. Kestävä kotelointi suojaa anturia koneen 
aiheuttamalta tärinältä ja estää muste- ja paperipölyn aiheuttamat toimintahäiriöt.
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ENA36IL –

42H –

 www.pepperl-fuchs.com/magnetic

Asennettavissa  
ahtaimpaankin tilaan 

Pienet ja tehokkaat anturit teollisuusrobotteihin
Pyörivän liikkeen anturit tunnistavat teollisuusrobottien yksittäisten akselien liikkeet 

ja ne kohdentavat sijaintinsa tämän perusteella. Pienikokoisten robottien kuor-
mituskyky on rajoitettu, ja niiden sisällä on hyvin vähän tilaa. Valmistajien oli 

aiemmin vaikea valita oikeanlainen pyörivän liikkeen anturi: tarkka, kestävä  
vai pienikokoinen. ENA36IL-sarjan pyörivän liikkeen antureissa nämä ominai-
suudet yhdistyvät. Antureiden tarkkuus on < 0,1 astetta ja resoluutio jopa 
16 bittiä. Pieni, halkaisijaltaan 36 millimetrin koko soveltuu erinomaisesti 
ahtaisiin asennuskohteisiin robotin sisälle. Anturit ovat erittäin kestäviä, 
mikä varmistaa luotettavat tuotantoprosessit.

Luokkansa pienin vaativiin  
käyttökohteisiin suunniteltu  

pyörivän liikkeen anturi

Luotettavaa kestävyyttä ulkokäytössä 
Turvallisuus ja tarkkuus ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja ajoneuvonosturin puomia liikutettaessa: jos puomi liikkuu 

liian pitkälle, ihmiset voivat vahingoittua ja omaisuus vaurioitua. 42H-sarjan erittäin kestävät, vaativaan käyttöön soveltuvat 
magneettiset pyörivän liikkeen anturit varmistavat nosturin puomin tarkan liikkeen myös suuressa kuormituksessa ja voimakkaassa 

tärinässä. Kontaktiton magneettitekniikka takaa antureiden luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän myös erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa. 
Yhtenä luokkansa pienikokoisimpana vaativaan käyttöön soveltuvana pyörivän liikkeen anturina se on helposti integroitavissa siirrettäviin koneisiin.
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Yksilölliset 
sarjat

Aiemmin riviliittimiä voitiin valmistaa koneellisesti hal- 
valla massatuotantona tai käsityönä yksilöllisesti 
määriteltynä. Teollisuus 4.0 -visiossa tämä vastakkain-
asettelu on poistettu. Automaatiovalmistaja Phoenix 
Contactin ClipX-kone tekee teoriasta totta. Se pystyy 
tekemään digitaalisesta tuotenumerosta automaat-
tisesti valmistetun tuotteen. Pepperl+Fuchsin F190 
RFID UHF -luku-/kirjoituspää varmistaa, että osat 
tunnistetaan oikein ja että tarvittavat tiedot lähetetään 
oikealle valmistussolulle. 

Tämä on mahdollista riviliittimien ansiosta. Ne määrittävät virran ja tiedon 
kulun suunnan niin kotona kuin teollisuuskäytössäkin: ilman liittimiä 
jääkaappi ei jäähdytä tai liukuhihna säilytä nopeuttaan. Liittimet ovat 
lunastaneet paikkansa modulaarisina, korkean teknologian tuotteina 
vaativissa sovelluksissa. 
”Asiakkaamme edellyttävät aiempaa enemmän asiakas- ja alakohtaisia 
ratkaisuja”, sanoo Frank Knafla, joka työskentelee Phoenix Contactin 
Control Systems -liiketoimintayksikössä. ”Meidän on pystyttävä laajen-
tamaan tuotevalikoimaamme, mutta samalla meidän on tarjottava 
pienempiä tuotantoeriä kustannustehokkaasti. Kaiken on oltava no- 
peampaa, niin toimitusten kuin tuotekehityksenkin.”  
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Saumatonta suunnittelua
Räätälöidyt tuotteet ja joustava, mutta automatisoitu tuotanto samoilla 
yksikkökustannuksilla kuin massatuotannossa, ovat Teollisuus 4.0 
-vision tunnusmerkkejä. Ne ovat saavutettavissa koko suunnitteluket-
jussa jatkuvalla yhteistyöllä ja integroitujen automaatioprosessien  
saumattomalla tiedonsiirrolla. Asiakas voi itse määritellä tuotteen ja 
tiedot lähetetään tuotantoon automaattisesti internetin välityksellä 
ilman, että manuaalisia työvaiheita tarvitaan. ClipX-kone on toimiva 
prototyyppi, joka käyttää tätä konseptia.
”Tässä konseptissa kaikki alkaa kytkentäkaapin kytkentäkaavion suun- 
nittelusta”, selittää Olaf Graeser Manufacturing Solutions -liiketoimin-
tayksiköstä. ”Suunnittelutiedot kootaan digitaaliseen tuotteeseen. Tämä 
kertoo koneelle mitä tuotantovaiheita sen valmistamiseen tarvitaan. Kun 
liittimet on kiinnitetty kiinnityslevyyn, tuotteelle annetaan nimi. Tämä 
nimitunniste tallennetaan tunnistetarraan eli RFID-tunnisteeseen. Näin 
yhteys automaattisesti määritettyyn tuotantosuunnitelmaan säilyy pro-
sessinohjausjärjestelmässä. Tunnisteen perusteella seuraava tuotanto-
solu määrittää, miten kohdetta käsitellään. RFID-tunniste voi sisältää 
myös tarkat tiedot siitä, mihin liitin kiinnitetään. Kokooja voi myöhemmin 
lukea tiedot kannettavalla laitteella, eikä hänen tarvitse enää tutkia 
kytkentäkaavioita tai kokoonpano-ohjeita.” 

Vuorovaikutusta RFID-tekniikan ansiosta
RFID-järjestelmillä on ratkaiseva rooli prosessissa: ne mahdollistavat 
koneen ja älykkään digitaalisen tuotteen välisen vuorovaikutuksen. 
RFID-tunniste on luettava ja tunnistettava nopeasti sekä luotettavasti, 
vaikka koneen aiheuttamat häiriöt tai metallipintojen heijastukset vai-
keuttaisivat tätä. ”ClipX-koneen yhteydessä RFID-tunnisteen oli oltava 
erittäin pieni ja kestettävä kuumuutta, mikä oli mahdollista toteuttaa 
vain UHF-tekniikan avulla,” Olaf Graeser selittää. 
Kenttätestit osoittivat, että Pepperl+Fuchsin F190-luku-/kirjoituspään 
lähetysteho ja vastaanottoherkkyys ovat ylivoimaisia muihin UHF-
laitteisiin verrattuna. Sen vaihdettava antennipolarisaatio varmistaa 
RFID-tunnisteiden luotettavan tunnistuksen niiden sijoittelusta riippu-
matta kaikissa sovelluksissa. Lisäksi sen lukunopeus on suurempi kuin 
muiden vastaavien laitteiden. ”Tämä esimerkki osoittaa, että Teollisuus 
4.0 -ympäristössä luotettavalla tunnistuksella on erittäin suuri merkitys”, 
kertoo Klaus Schmitt, Pepperl+Fuchsin RFID-anturien tuotepäällikkö. 
”Kun tuotantoerät ovat pieniä, jokainen lisäsäätö on merkittävä kustan- 
nuserä. Luotettavat prosessit ovat äärimmäisen tärkeä tekijä.” F190-
luku-/kirjoituspää on erittäin pienikokoinen ja se on helposti integroita-
vissa koneeseen. Se soveltuu moniin eri käyttösovelluksiin maail-
manlaajuisesti. Maakohtaisten taajuusalueiden ansiosta se on helppo 
yhdistää eri maissa toimivien yritysten järjestelmiin. 

RFID-järjestelmälle ei ole vaihtoehtoa. Schmitt viittaa aiempiin yrityksiin 
hallita automaatiota, mistä on esimerkkinä tietokoneohjattu valmistus 
(CIM). Teollisuus 4.0 -visio eroaa tästä perusteellisesti yhdessä asiassa: 
”Koko konseptin perustana on hajauttaminen – tietoa on siirretty 
mahdollisimman paljon varsinaiseen tuotantoprosessiin. Komponentti 
itsessään sisältää sen käsittelyyn tarvittavat tiedot. Se pystyy myös 
tallentamaan vastaanottamiaan seuraavaa vaihetta koskevia tietoja. 
RFID on ainoa olemassa oleva siirtotekniikka, jonka avulla RFID-
tunnisteen voi lukeaja esittää. Se on avaintekijä Teollisuus 4.0 -vision 
anturitekniikassa.”  n

Tehokasta tuottavuutta  
UHF-tekniikalla

F190 UHF -luku-/kirjoituspää sopii erinomaisesti keskipitkien 
etäisyyksien tunnistustehtäviin. Se on integroitavissa joustavasti 
jo olemassa oleviin tuotanto- ja logistiikkaprosesseihin. Maa-
kohtaiset taajuusalueet mahdollistavat käytön eri puolilla maail-
maa ja helpottavat käyttöönottoa maailmanlaajuisesti toimivien 
yritysten järjestelmissä. Yhden lukuvaiheen aikana UHF-luku-/
kirjoituspää voi lukea samanaikaisesti jopa 40 RFID-tunnistetta. 
Siinä on myös sisäänrakennettu antenni, jonka polarisointi 
on vaihdettavissa. Tämä parantaa lukunopeutta, jos RFID-
tunnisteet on sijoitettu eri tavoin tai lähekkäin, minkä ansiosta 
prosessit sujuvat eri sovelluksissa luotettavasti.

 www.pepperl-fuchs.com/UHF-F190
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ClipX-koneen avulla on mahdollista valmistaa automatisoidusti yksilöllisiä asennuskiskoja, joiden eräkoko on yksi tuote. Tilaustiedot on yhdistetty digi-
taalisiin projektitietoihin ja ne välitetään koneen ohjausjärjestelmään. Pepperl+Fuchsin F190 UHF -luku-/kirjoituspää muodostaa tarvittavan yhteyden 
komponenttien ja koneen välille. 

Tiesitkö että ...

… australialaiset tutkijat kiinnittivät 2,5 x 2,5 millimetrin kokoiset RFID- 
tunnisteet 5 000 mehiläisen selkään tutkiakseen mehiläisten maail-
manlaajuista joukkotuhoa? CSIRO-tutkimuslaitos toivoo selvittävän-
sä tämän avulla mehiläisten käyttäytymistä ja syitä joukkokuolemien 
taustalla. Kerätyt tiedot kootaan yhteen, ja tutkijat luovat 3D-malleja 
mehiläisten liikeradoista.

 www.youtube.com
Lähde: Nicole Woerner,  
computer-automation.de
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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 osa-alueella. Prosessiteollisuu-
dessa tuotteita ja raaka-aineita 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 Etelä-Amerikkaan, missä au-
tomaatiotekniikan kysyntä kasvaa nopeasti. Tuotteemme ja ratkaisum-
me ovat osa tätä automaatiotekniikkaa, joka mahdollistaa energianku-
lutuksen, kustannusten ja CO2-päästöjen 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 Etelä-Amerikassa, 
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.”  n

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 Poly-goes-UAS-ohjel-
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 teema-alueita  
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 markkina-alueemme, 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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BAU 
19. – 24. 1. 2015 // München, Saksa

www.bau-muenchen.com 

IFAM Slovenia
28. – 30. 1. 2015 // Celje, Slovenia

www.icm.si 

LogiMAT 
10. – 12. 2. 2015 // Stuttgart, Saksa

www.logimat-messe.de 

R+T 
24. – 28. 2. 2015 // Stuttgart, Saksa

www.messe-stuttgart.de/r-t

Automaticon
17. – 20. 3. 2015 // Varsova, Puola

www.automaticon.pl 

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

www.hannovermesse.com

Tammikuu 

Helmikuu 

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

www.mesago.com/sps11
Marraskuu 

04
Huhtikuu 

03
Maaliskuu 

Messut + Tapahtumat

 www.pepperl-fuchs.com/events
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