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Kennis is  
onze kracht

“Nu nog mooier, nog beter, nog sneller!” Een tocht langs winkels of door een 
stapel folders levert een oneindige hoeveelheid aan superlatieven op. Zelf ben 
ik er nauwelijks gevoelig meer voor. Want zeg nu zelf: hoezeer laat u zich nog 
verleiden door de verkoper die u met bombastische woorden over de streep wil 
trekken? Bij siCK geloven we er eerlijk gezegd ook niet in. Wij vinden juist dat 
we u van objectieve adviezen en informatie moeten voorzien, zodat u zélf een 
keuze kunt maken.

Mooi voorbeeld in deze siCK insight vormt het achtergrondartikel over de mogelijke 
inzet van standaardcomponenten voor beveiligingstoepassingen (zie pag. 34). 
daarin zetten we normen, cases, voor- en nadelen voor u op een rij, zodat u een 
eigen afweging kunt maken. Natuurlijk hoop ik dat u liever voor het gemak en 
de zekerheid van onze siCK safety Plus-producten gaat. Maar kunt u toe met 
een van onze standaardsensoren – bijvoorbeeld omdat u zelf alle benodigde 
veiligheidsexpertise in huis heeft – dan begrijp ik die keuze ook. Ons idee: door 
transparant te zijn en u van alle informatie te voorzien, ziet u ons als kennispartner 
en zult u ons vaker benaderen met uw detectievraagstukken. 

dat we dat kennispartnership met onze klanten uiterst serieus nemen, merkt u 
niet alleen door de nuttige informatie in deze siCK insight en op www.sick.nl. 
Ook de mensen binnen onze organisatie zorgen er graag voor dat u goed wordt 
geadviseerd en geïnformeerd. Regelmatig blijken klanten verrast door de immense 
knowhow waarover onze technisch Advies groep beschikt. En na een bezoek 
van onze rayonmanagers hoor ik steevast dat het als prettig wordt ervaren dat 
onze mensen niet tegenover maar juist naast je staan. gewoon met een eerlijk 
advies – ook als dat een keer omzettechnisch voor ons minder gunstig uitpakt – 
en vooral zonder gepush. Want dat laten we liever aan anderen over.

jaap schilder
directeur 

P.s. Over kennis en innovatie gesproken: een van onze Od-sensoren vervult 
momenteel een glansrol in een onderzoek op Wageningen University & Research 
Centre. ik nodig u graag uit het artikel op pagina 4 te lezen. 
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>> de W4-serie bestaat al enkele jaren 
en de WtB4-3 multilijn vormt de nieuwste 
aanvulling op dit betrouwbare concept. 
Perfect voor het zeer nauwkeurig detec-
teren van de voorzijde (leading edge) en 
achterzijde (trailing edge) van objecten. 
Zowel (hoog)glanzende als juist zeer 
matte en donkere oppervlakken, onregel-
matige contouren en/of uitsparingen en 
gaten in het object brengen deze minia-
tuur multilijnsensor niet van de wijs.

Het principe
Bij de WtB4-3 zijn twee sensoren met 
achtergrondonderdrukking – elk met een 
verschillende uittredehoek – in één 
behuizing ondergebracht. Beide senso-
ren werken met de beproefde lichtlijn-
technologie. de uitgang van de WtB4-3 
multilijn wordt pas geactiveerd als beide 
lichtlijnen een object raken. de uitgang 
wordt gedeactiveerd als beide niets 
meer waarnemen. 

: Productnieuws
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Voor het met een optische sensor betrouwbaar detecteren van objecten 
met gaten en uitsparingen was altijd complexe software nodig. Maar sinds 
het bestaan van de siCK WtB4-3 multilijnsensor is dat verleden tijd.

siCK WtB4-3 multilijnsensor:
omdat twee meer zien dan één

‘Ziet’ één van de sensoren het object 
even niet meer, bijvoorbeeld door de 
oppervlaktestructuur, dan leidt dit niet 
tot foutschakelingen. deze dubbelcheck-
ende rechthoekige sensoren behoren tot 
de allerkleinste in hun klasse (formaat 
van een suikerklontje). 

kerninformatie
 lijnsensor met dubbele lichtspot 
(PinPoint-lEd-technologie) en 
achtergrondonderdrukking

 detectieafstand: 5 tot 120 mm
 lichtspotafmeting: 5 x 22 mm op  
40 mm; 5 x 33 mm op 80 mm;  
5 x 50 mm op 120 mm

 tussenafstand lichtstraal: 15 mm  
op 120 mm

 instelling via teach-in
 Aansluiting via M8 3-pin connector
 Uitgang: transistor PNP
 schakelsnelheid 500 Hz; aanspreek-
tijd: 1 ms

 temperatuurbereik -40º C tot +60º C
 Zeer geschikt voor de detectie van 
printplaten (met gaten tot ca. 20 mm) 
en voor kritische verpakkingen in de 
farmaceutische en verpakkings-
industrie (zoals hoogglanzend 
vacuümverpakte koffie of medicijnen 
in blisters)

kijk vooruit met

 www.my-sick.nl

Terugblikken  
in transactiedata?
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Wat gebeurt er als je de kribben in de binnenbocht van de Waal tussen Wamel en Ophemert ver-
vangt door een langsdam? in het Kraijenhoff van de Leur Laboratory for Water and Sediment 
Dynamics van Wageningen UR (University & Research Centre) doen ze er samen met deltares en 
Rijkswaterstaat onderzoek naar. in een testopstelling wordt de rivierstroming bij hoog- en laag-
water nagebootst en wordt er gekeken wat er met het zandbed op de bodem gebeurt. de meting 
van de hoogteverschillen op de bodem is in handen van een siCK Od5 afstandssensor. Promovendus 
en labbeheerder Bart Vermeulen en onderzoekstechnicus Pieter Hazenberg lichten het onderzoek 
en de keuze voor siCK toe.

Wageningen UR onderzoekt  
invloed langsdam op rivierbodem  
met Od-afstandssensor

>> geen grote Nederlandse rivier zonder 
(dwars)kribben. deze korte stenen dam-
men in de rivierbedding, die haaks op de 
kade staan, zorgen ervoor dat een rivier 
niet gaat meanderen en dat de vaargeul 
beter op zijn plaats blijft. Alleen vormen 
de kribben bij hoogwater wel een sta-in-
de-weg: omdat het water niet makkelijk 
weg kan, stijgt het rivierpeil. 

de langsdam, die in de lengterichting van 
de rivier ligt, zorgt ook voor het vastleg-

gen van de rivierbedding, maar is veel 
minder een obstakel: het water kan er 
zowel voor- als achterlangs. Ook kent de 
langsdam bij laagwater zijn voordelen. 
“de dam houdt de stroming dan smaller 
– vergeleken met de situatie van kribben 
– en dat is weer gunstig voor de scheep-
vaart”, vertelt Bart Vermeulen. “Ander 
voordeel is dat er bij laagwater achter 
de langsdam beduidend minder golfslag 
is. Verwachting is dat de begroeiing aan 
de waterkant daardoor meer kans krijgt.” 



sedimentterugkeer
2.
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waterterugkeer
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2. afzuigmond voor sediment
3. sedimentpomp
4. sedimentverdeler

laminator

sedimentstop
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1.
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Ontgronding of aanzanding
Helemaal nieuw is het fenomeen langs-
dam niet. “in duitsland hebben ze al 
eerder zo’n langsdam uitgevoerd. Voor 
Nederland is het dat wel”, weet Vermeu-
len. “daarom aan ons de vraag wat de 
invloed is van zo’n constructie op het 
zandbed van de rivier. gaan er vreemde 
ontgrondingskuilen ontstaan die proble-
men kunnen opleveren voor de scheep-
vaart?” 

Voor het onderzoek wordt er gebruikge-
maakt van een immense waterbak van 
12,6 bij 2,6 meter met daarin enkele 
kribben en een langsdam op schaal. in 
een verhouding van 1 op 60 komt de 
bak overeen met de helft van de Waal. 
Vermeulen: “Beperking is dat we het 
effect van de langsdam niet over de hele 
breedte van de rivier kunnen onderzoe-
ken. Maar vergelijkingen tussen de krib-
ben in de Waal en die in onze waterbak 
hebben al laten zien dat de situatie wat 
de groei van rivierduinen op de bodem 
betreft overeenkomt. daarnaast rich-
ten we ons specifiek op het inlaatpunt 
bovenstrooms van de langsdam, waar 
de stroming complex is.” 

invloed op sediment
Het testsediment op de bodem van de 
bak wordt niet gevormd door zand maar 
door lichtgewicht granulaatkorrels. Ver-
meulen: “gewoon zand is te fijn en 
relatief te zwaar voor een onderzoek 
op deze schaal. Het ‘plastic zand’ dat 
we nu gebruiken is een fractie zwaarder 
dan water, waardoor het gemakkelijk in 
beweging komt. Kijk, je kunt natuurlijk in 
een labonderzoek nooit alles helemaal 
goed schalen. Maar de keuze van het 
sediment was absoluut essentieel – het 
gaat tenslotte om de kracht daarop. We 
hebben daarom in het begin veel tijd 
geïnvesteerd in het keuzeproces. daarbij 
hebben we de theorie van dynamische 
gelijkheid toegepast.”

tijdens de tests wordt er water in de bak 
rondgepompt. Een ‘laminator’ aan het 
begin zorgt ervoor dat dit op gelijkma-
tige wijze – vergelijkbaar met de rivier-
stroom – gebeurt. Aan het einde van de 
bak wordt het water opgevangen, waarna 
het weer wordt teruggepompt. Ook het 
sediment dat wordt meegevoerd door 
de stroom, wordt aan het eind van de 
bak opgevangen en met een speciale 
sedimentpomp weer naar het begin 
getransporteerd. Na iedere testrun wordt 
alles stilgelegd waarna de siCK Od5-
afstandssensor de hoogteverschillen 
in het rivierbed meet. de afstandssen-
sor wordt daartoe automatisch over de 
waterbak bewogen.

afstandssensor met cmOs 
in de keuze voor de afstandssensor is 
het onderzoeksteam niet over één nacht 
ijs gegaan. Pieter Hazenberg: “We heb-
ben verschillende partijen gevraagd een 
voorstel te doen. de meeste sensorvoor-
stellen waren op Psd-basis, maar dat 
soort sensoren blijkt doorgaans onge-
schikt voor glanzende oppervlakken en 
oppervlakken met kleurverschillen. de 

Od5 die siCK voorstelde, heeft een 
CMOs-ontvangstelement. Zo’n element 
maakt een nauwkeurige afstandmeting 
mogelijk, bijna onafhankelijk van het 
oppervlak. daarnaast bleek de Od5 ook 
prettig in gebruik en had de sensor – wel 
zo belangrijk – het juiste meetbereik.” 

“siCK gaf ons de kans om de Od5 uitge-
breid te testen”, vervolgt Hazenberg. “Zo 
hebben we gekeken hoe de afstandssen-
sor op verschillende soorten sediment 
reageerde. in de meeste gevallen kon 
de siCK-sensor er goed mee overweg. 
die test heeft ons ook meteen duidelijk 
gemaakt dat we geen melkachtig, trans-
parant granulaat moesten gebruiken.”

Unicum
“Ander belangrijk argument om voor de 
Od5 te kiezen, was dat de sensor niet 
verplicht gekoppeld is aan fabrikanteigen 
systemen”, vervolgt Hazenberg. “Ze heb-
ben bij siCK uiteraard ook interfacekast-
jes waarop de sensor aangesloten kan 
worden, maar dat beperkte ons in onze 
flexibiliteit. Wij wilden de sensor graag 
op een laag niveau kunnen aanspreken 
en met de Od5 was dat mogelijk.” siCK 
zorgde ervoor dat de onderzoekers over 
de sensorgegevens konden beschik-
ken om zelf de instellingen te bepalen. 
Hazenberg: “We zitten hier met zoveel 
omgevingsinvloeden dat we die flexibi-
liteit echt nodig hadden. Nu kunnen we 
via een AsCii-taaltje bijvoorbeeld zelf de 
sterkte van de laser instellen.” 

Met de keuze van de Od5 heeft siCK 
een primeur. Hazenberg: “Het is de eer-
ste keer dat we binnen deze groep een 
dergelijke sensor aanschaffen. Regelma-
tig ontwikkelen we sensoren zelf of pas-
sen we bestaande sensoren aan, omdat 
ze niet aan onze eisen voldoen. Maar 
met een resolutie van 1 mm en minder 
voldoet de Od5 ruimschoots aan onze 
wensen.” >>



Hoe kunnen we het water meer ruimte geven, zodat er minder kans op overstro-
mingen is? dat is de centrale vraag waar het om draait bij het rijksprogramma 
‘Ruimte voor de Rivier’. Enkel en alleen dijkverhoging blijkt niet meer voldoende 
om het groeiende gevaar van rivieroverstromingen te keren. Het is de waterstand 
die in zijn geheel omlaag moet. daarom krijgen de rivieren nu op meer dan dertig 
plekken extra ruimte. Voor Ruimte voor de Rivier werkt Rijkswaterstaat nauw samen 
met waterschappen, gemeenten en provincies. in 2015 worden verschillende pro-
jecten opgeleverd. 

Het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier

02 201206
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Positieve resultaten
Het onderzoek loopt alweer zo’n drie 
jaar. de resultaten zijn tot nu toe posi-
tief. Vermeulen: “Het lijkt erop dat zo’n 
langsdam realiseerbaar is. Aanvankelijk 
hadden we nog de angst dat er op de 
kop van de langsdam ontgronding zou 
ontstaan, maar het ziet ernaar uit dat 
zoiets – door afronding van de damkop 

– allemaal meevalt. Verder hebben we 
geen rare dingen geconstateerd. Een van 
de verwachtingen was dat het rivierbed 
iets omlaag zou gaan ter plaatse van de 
langsdam, en dat is inderdaad gebeurd. 
de rivier wordt daardoor dieper voor de 
scheepvaart, en Rijkswaterstaat hoeft 
minder snel te baggeren.” 

Vermeulen verwacht dat het team dit jaar 
nog nodig heeft om het onderzoek af te 
ronden. “dat gaat uiteraard in overleg 
met deltares en Rijkswaterstaat.” Als 
alles voorspoedig verloopt, kan de langs-
dam – net als andere projecten van het 
rijksprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’ 
– in 2015 gerealiseerd zijn.
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: Productnieuws

siCK introduceert met de UM18-2 Hi de opvolger van de ultrasone afstands-
sensor UM18-1. Een kleine, veelzijdige cilindrische sensor in een zeer 
korte behuizing, leverbaar in vier meetbereiken (tot 1,3 m) en in radiale 
en axiale varianten.

siCK UM18-2 Hi: ultrasone sensoren 
voor productdetectie en afstandmeting

siCK tR4 direct: deuren beveiligen 
zonder aparte verwerkingsunit

>> door de volledigheid van de serie 
en dankzij de standaard aanwezige indu-
striële aansluitingen kan deze nieuwe 
sensor altijd snel en gemakkelijk binnen 
bestaande applicaties worden geïnte-
greerd. Naast uitvoeringen met analoge 
stroom- of spanningsuitgang zijn er vari-
anten met een schakeluitgang en iO-
link. deze niet-optische sensor blijft 
ook in sterk vervuilde omgevingen zeer 
accuraat en onverstoorbaar werken.

kerninformatie
 Voor betrouwbare afstandmeting, 
on afhankelijk van materiaalkleur, 
tran sparantie, glans en omgevings-
licht

 in 4 meetbereiken tot 1,3 meter
 Korte M18-bouwvorm, 41 mm lengte

>> Voor het beveiligen van deuren in 
industriële processen biedt siCK u zowel 
elektromechanische schakelaars als 
contactloze met magnetische, inductieve 
of transpondertechnologie. Volkomen 
nieuw binnen het transpondersegment 
is de tR4 direct, waarbij ‘direct’ aan-
geeft dat deze schakelaar zonder aparte 
verwerkingsunit werkt. 

groots in responsrange en  
serie schakeling
de tR4 direct is ook leverbaar in de 
extra grote responsrange van 25 mm. 
Zo gaat het systeem niet onterecht in 
lock-out, wanneer uw deur aan trillingen 
onderhevig is of slecht is uitgelijnd. de 
tR4 direct is er in diverse uitvoeringen 
tot en met de hoogste veiligheidsklasse
Ple. Onderscheidend is de mogelijkheid 

om tot dertig (30!) sensoren in serie te 
zetten mét behoud van het veiligheids-
niveau. Zo kunt u aanzienlijk op veilig-
heidsrelais en/of veiligheidsingangen 
van de veiligheids-PlC of -controller 
besparen.

kerninformatie
 ideaal voor arbeidsbeveiliging rond 
machines (conform machinerichtlijn) 
en voor het beveiligen van deuren, 
kleppen, luiken etc.

 Uitvoeringen: cilindrisch kunststof, 
blokvormig kunststof

 Unicode en multicode uitvoeringen
 Alle uitvoeringen met 2 Ossd-veilig-
heidsuitgangen

 geschikt voor gebruik met siCK-veilig-
heidsrelais alsook met bijvoorbeeld 
siCK Flexi Classic en siCK Flexi soft

 tot 30 sensoren in serie te schakelen 
met aan het eind eventueel een 
lichtscherm

 lEd geeft door kleurverandering  
(van groen naar oranje) overgang 
naar het kritische gebied aan;  
het moment om sensor en actuator 
opnieuw uit te lijnen

 dankzij Ossd-uitgangen geen 
additionele verwerkingsunit nodig

 Responsranges 15 mm, 25 mm
 isolatieklasse iP69K

 Behuizing iP67 messing vernikkeld
 Radiale en axiale uitvoeringen
 Parametrering via iO-link en/of 
teach-in via kabel

 Ongevoelig voor vuil, stof, vochtig-
heid en nevel

 gebruik van intelligente meet-
waardefilters garandeert 
betrouwbare meetresulaten  
voor de hoogst denkbare  
processtabiliteit

 geïntegreerde temperatuur-
compensatie waarborgt constante 
hoge meetprecisie

 synchronisatie of multiplexing  
maakt gelijktijdig gebruik van  
max. 10 sensoren mogelijk;  
daarmee worden flexibiliteit en 
proceszekerheid gemaximaliseerd

 geschikt voor bedrijfstemperaturen 
van -25°C tot + 70°C

 Nauwkeurigheid ± 1% van het 
meetbereik

 Reproduceerbaarheid ± 0,15% van 
het meetbereik

 Verversingsfrequentie 50 tot 125 Hz
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>> siCK heeft voor iedere toepassing 
de juiste kabel. Meestal bestaan sensor-
kabels uit drie of meer aders van 0,25 mm2 
of 0,34 mm2 met een buitenmantel van 
PUR of PVC. Voor highspeed datatrans-
port en storingsgevoelige signalen zijn 
afgeschermde kabels beschikbaar. 

connectoren
Voor de verbinding zijn connectoren 
nodig. siCK levert een uitgebreide serie 
M8 (3-4 pins) en M12 (4-8 pins) male 
en female connectoren. Hiermee kunnen 
ook maatwerkkabels van speciale leng-
tes en met een speciale pinbezetting 
worden gerealiseerd. 

Kabels met aan één kant aangegoten 
M8- en M12-connectoren zijn eveneens 
leverbaar. de losse aders kunnen worden 
gebruikt voor flexibele connectie. Kabels 
met aan beide zijden een connector wor-
den vooral gebruikt als verlengkabel of 
als verbinding van sensoren op distribu-
tieboxen of op veldbusmodules.

PUr-kabels
de PUR-kabels van siCK zijn halogeen-
vrij. daardoor geven ze bij brand vrijwel 
geen rook en geen giftige gassen vrij. 
Rook en giftige gassen zijn niet alleen 
een gevaar voor mens en milieu, maar 
kunnen ook de elektronica aantasten. 

: Productnieuws

Zonder de juiste kabel kan zelfs de beste sensor het laten afweten. iedere industrie, applicatie 
en situatie stelt specifieke eisen aan de toegepaste kabels. temperatuurverschillen, schokken, 
vocht, vet, chemicaliën, elektromagnetische straling… het zijn allemaal zaken die van invloed zijn 
op de kabelkeuze. 

Voor elke sensor en sector altijd 
de juiste kabel
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de gevolgen hiervan kunnen zelfs in een 
later stadium mogelijk nog storingen ver-
oorzaken.

de mantel van de PUR-kabel is gemaakt 
van polyurethaan, is zeer soepel (zelfs 
bij lage temperaturen), is slijtvast en 
heeft een grote schuurbestendigheid. de 
kabel is daardoor uitermate geschikt 
voor situaties waarbij de kabel ‘meerolt’ 
met de applicatie (drag chain capable). 
de PUR-kabels zijn zeer bestendig tegen 
oliën, koelvloeistoffen en chemicaliën.

Pvc-kabels
de PVC-kabel is gemaakt van polyvinyl-
chloride en heeft uitstekende elektrische 
isolatie-eigenschappen. de PVC-kabel 
wordt veel gebruikt in verpakkingsma-
chines, in productielijnen en bij minder 
veeleisende applicaties. Verder zijn deze 
kabels goed bestand tegen chemicaliën, 
maar minder bestand tegen oliën en 
koelvloeistoffen. doordat de PVC-kabel 
licht- en verouderingsbestendig is, is 
deze kabel ook zeer geschikt voor buiten-
gebruik.

sensoren voor de voedingsmiddelen-
industrie zijn speciaal ontwikkeld om  
hun werk te doen in een natte en/of 
agressieve omgeving. de sensoren zijn 
weliswaar waterdicht, maar bij gebruik 
van standaardkabels kunnen er storin-
gen ontstaan, doordat vocht via de 
connector binnendringt en de contacten 
aantast. daarom zijn voor de voedings-
middelenindustrie speciale PVC-kabels 
ontwikkeld. deze kabels zijn uitstekend 
bestand tegen chemicaliën, zuren, logen 
en schoonmaakmiddelen. Ze zijn geschikt 
voor temperaturen van -40° tot +80° C 
en zijn waterdicht (iP69K). de connec-
toren zijn voorzien van vergulde contacten 
en de zeskantwartel is gemaakt van RVs 
(V4A/1.4404/316l). Voor een optimale 
afdichting wordt een wartelaandraai-
moment van 0,3 Nm bij een M8-connector 
en 0,7 Nm bij een M12-connector gead-
viseerd. 

kabels met led’s
siCK levert bovendien kabels met lEd’s. 
deze kunnen worden gebruikt bij sen-
soren zonder status-lEd’s. de lEd’s 
bevinden zich aan de achterkant van de 
haakse connector. de kabels met lEd’s 
worden echter niet geadviseerd bij sen-
soren met meerdere analoge uitgangen, 
omdat dit kan leiden tot een onjuiste 
werking. >>

: Productnieuws

permanent  
geïnstalleerde  
kabel,  
minimale radius  
5x kabeldiameter

correcte  
buigradius

correcte  
bundeling van 
meerdere kabels

correcte  
permanente  
installatie  
van kabels

permanent  
geïnstalleerde  
kabel,  
minimale radius  
10x kabeldiameter

incorrecte  
buigradius

incorrecte  
bundeling van 
meerdere kabels

incorrecte  
permanente  
installatie  
van kabels

Kabels worden doorgaans weggewerkt in 
kabelgoten en/of leidingen. daarbij moet erop 
gelet worden dat de buigradius niet te klein 
mag zijn. dit kan de karakteristiek van de kabel 
namelijk veranderen wat tot storingen kan 
leiden. de minimale buigradius van de kabel 
is afhankelijk van de kabeldiameter. Meestal 
wordt de buigradius opgegeven als bijvoor-
beeld >5 of 10 maal de kabeldiameter. Het 
vastzetten of bundelen van kabels met kabel-
binders (tie-wraps) mag niet te strak gebeuren. 
Ook insnoeren kan storingen geven.

let op de buigradius

R

5x
Ø

10x
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typecodering standaardkabels met connectoren
de siCK-typecodering van kabels met connectoren bestaat uit zes verschillende items: connectortype, plugdiameter, aantal 
pinnen/draden, connectorbehuizing, kabellengte en speciale eigenschappen. Maakt u gebruik van onderstaand schema met 
typecodering, dan kiest u altijd de juiste kabel.

Kabelbrochure onder Quicklinks 
Er is een speciale brochure over 
alle sensorkabels van siCK.  
U kunt deze via www.sick.nl online 
raad plegen. Kijk bij de aanvullende 
informatie siCK insight 02-2012.

type code dOl - 12 04 - g 02m - c

type speciale eigenschappen

Female connector dOs - standaard (PVC)

Male connector stE A Afgeschermd

Male connector met  
aangegoten kabel 

dOl B PUR

Female connector met 
aangegoten kabel 

stl C PUR halogeenvrij

Verlengkabel dsl F speciale pinbezetting voor Od,  
afgeschermd

Male/female connector dsC H gedeeltelijk afgeschermd

Plug (diameter) K deviceNet kabel

diN 43650 03 plug 03 N Foodindustrie, iP69K, V4A. PVC-kabel 

diN 43651 06 plug 06 kabellengte

M8 plug 08 0M6 0,6 meter

speciale code met t-stuk 11 02M 2 meter

M12 plug 12 05M 5 meter

Q6 plug. dC code 13 connectorbehuizing 

Q6 plug, AC/UC code 14 B Fem. conn., haaks. Male conn., recht (dsl)

M14 plug 15 C Fem. conn., haaks. Male conn.,  
haaks met lEd (dsl)

M16 plug 16 l Haaks 90 gr met lEd

M18 plug 18 g Recht

Q7 plug, dC code 21 W Haaks 90 gr met lEd

Q7 plug, AC/UC code 22 t t - splitter

M23 plug 23 aantal pinnen/draden

R16 26 03 3-draads

diN 43652 plug 27 04 4-draads

7/8“ plug 78 05 5-draads

M8 female con/M12 con. (dsl) 82 08 8-draads

M8 female con/M12 con. 
d-sub, 9-pin (dsl)

8d

d-sub Od

Speciale uitvoeringen en kabels voor veldbustechniek zijn niet in dit overzicht meegenomen.



Het nieuwe siCK VlC100 lichtscherm valt niet alleen op door z’n driehoekige 
bouwvorm, maar juist ook door de betrouwbaarheid, functionele montage-
mogelijkheden en efficiënte werking. Het component is ideaal voor 
overhang detectie op pallets.

>> Bij het verwerken van pallets kan de 
lading bijvoorbeeld door trillingen van de 
transportbanen enigszins verschuiven, 
wanneer deze niet goed is vastgemaakt. 
Zodra de lading buiten de contouren van 
de pallet steekt, moet gecontroleerd wor-
den of de toegestane speling niet over-
schreden wordt. Want als dit wel gebeurt, 
kan dat tot grote problemen leiden bij 
verder transport of bijvoorbeeld bij het 
opslaan in hoge rekken. 

groot bereik, praktische bouwvorm
Het diagonaal bereik van dit op reflector-
tape reagerende lichtscherm is maxi-
maal 2,8 meter. Bij die afstand bedraagt 
de resolutie 18 mm. dankzij de driehoe-
kige bouwvorm kan de VlC100 heel 
goed in of op de hoek van profielsyste-
men worden gemonteerd, maar ook ach-
ter machinepanelen, op plekken waar 
de sensor grotendeels beschermd is 
tegen schokken of sterke vervuiling. 

de reflecterende tape wordt bevestigd 
aan de zijden tegenover de plaats waar 
de sensor gemonteerd is. de op came-
ratechniek gebaseerde sensor dekt het 
volledige oppervlak binnen de reflector-
tape en detecteert veranderingen in het 
2d-veld dat op deze manier wordt gege-
nereerd. 

zeer flexibel
de VlC100-oplossing past vrijwel altijd, 
ook als de applicatie wijzigt. dat kan lang 
niet altijd van ‘gewone’ lichtschermen 
worden gezegd. deze zijn bij veranderin-
gen van de applicatie al gauw te lang of 
te kort waardoor nieuwe aangeschaft 
moeten worden. Zolang het leesveld tus-
sen de 40x40 cm en 200x200 cm blijft, 
is de VlC100 snel aangepast. 

Ook bijzonder praktisch is de mogelijk-
heid om twee VlC100-sensoren met 
elkaar te laten samenwerken. Op die 
wijze wordt het leesveld verlengd of kan 
een tweede bereik (om de hoek) worden 
ingeschakeld.

retrofit
de VlC 100 is een zeer doelmatige retro-
fitoplossing voor de Optotrap/Otd-con-
toursensor van siCK in niet veilige 
toepassingen. dit omdat het frame van 
de laatste bruikbaar blijft en de VlC100 
zonder enige aanpassing direct verbon-
den kan worden met de reeds aanwezige 
geautomatiseerde systemen.

kerninformatie
 Om pallets te controleren op overhang
 Past altijd
 geïntegreerde camera, zender en 
ontvanger in één unit

 Om de lens geplaatste lEd’s als 
lichtbron

 snel aanpasbaar wanneer applicatie 
wijzigt

 Betrouwbare CMOs-technologie
 gemakkelijk in onderhoud
 Bij diagonaal bereik van 2,8 meter 
(max.) resolutie 18 mm

 Met slechts 2 schroeven te monteren
 Reactietijd 20 ms
 Eenvoudige teach-in (binnen 20 s) 
 Reflectietape wordt meegeleverd 
 Eenvoudige installatie en set-up
 Onderbrekingen in reflectortape en 
vervuiling worden meteen opgemerkt 
en zijn snel te verhelpen

 toepassingsgebieden: koerier-, 
expres-, pakketdiensten, expeditie- en 
postbedrijven, opslag- en distributie-
centra, luchthavens, houtverwerkings-
industrie, automotive-industrie, 
gebouwen automatisering, voedings-
middelen- en drankenindustrie
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siCK VlC100 lichtscherm 
voor vision-based vlakbewaking
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>> Van der Wal: “torsit opereert vaak in 
gespecialiseerde markten waarop vak-
genoten zich niet wagen, omdat ze het 
minder interessant vinden, omdat ze niet 
de vereiste kwaliteit en zekerheden  
kunnen bieden of omdat de benodigde 
kennis ervoor ontbreekt. Van het type 
bovenloopkraan dat met het optisch line-
aire meetsysteem siCK OlM 200 werkt, 
hebben we er inmiddels vijf bij URENCO 
geplaatst. daar komen er binnenkort nog 
meer bij, omdat de terminal verder wordt 
uitgebreid.”

aan de hand daarvan berekent het 
bovenliggend systeem de exacte positie 
van de kraan tot op 3 mm precies. de 
herhaalnauwkeurigheid is zelfs 0,15 mm, 
aldus Van der Wal. 

grote en kleine cilinders
in de bezochte terminal waar de boven-
loopkranen van torsit werken, worden 
grote en kleine cilinders aan- en afge-
voerd. de grote cilinders bevatten onver-
rijkt of verarmd uranium. de kleine 
cilinders worden afgevuld met het licht 
verrijkte eindproduct.

Het verrijken van uranium gebeurt met 
zeer gespecialiseerde installaties. de 
verrijkingsfabriek van Urenco in Almelo 
past het ultracentrifuge-proces toe. door 
het minieme massa-verschil tussen  
atomen van U-235 en U-238 kunnen de 
twee soorten worden gescheiden. in de 
verrijkingsfabriek van Urenco wordt licht 
verrijkt uranium geproduceerd (vier à vijf 
procent splijtbaar uranium-235). de 
Urenco-vestiging in Almelo neemt onge-

Om kernenergie te kunnen opwekken, beginnen nucleaire ener-
giebedrijven niets zonder verrijkt uranium. Wanneer uraniumerts 
gewonnen wordt, is het nog lang niet gebruiksklaar. de beno-
digde verrijking vindt plaats via centrifugetechnologie. dat is 
onder andere het terrein van URENCO, een Brits-duits-Nederlands 
consortium. torsit Hijsinstallaties B.V. kreeg van URENCO de 
opdracht om voor de terminal in Almelo een aantal bovenloop-
kranen en AgV’s te ontwikkelen. Reden om met Kees van der 
Wal van torsit een bezoek te brengen aan URENCO in Almelo.

“de OlM 200 zorgt ervoor dat de boven-
loopkranen steeds exact op de plek wor-
den gepositioneerd, waar de spreader 
(de draaibare kop met de grijpers – red.) 
een cilinder met uranium moet ophalen 
of wegzetten. Het bijzondere van dit meet-
systeem is de enorme precisie. tijdens 
de kraanbeweging passeert de aan de 
kraan bevestigde OlM200 laserscanner 
een strip met barcodes die gelezen wor-
den. die strip loopt langs het gehele tra-
ject dat de kraan bestrijkt. Er worden 
steeds drie barcodes tegelijk gelezen en 

torsit rust bovenloopkranen en AgV’s URENCO uit met siCK-technologie
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veer 10 % van de wereldwijde uranium-
verrijking voor zijn rekening.

geautomatiseerd proces
Van der Wal: “Omdat de kranen automa-
tisch werken, kunnen ze hier ’s avonds 
al een bestellijst invoeren. ’s Nachts 
halen de kranen de benodigde cilinders 
op om ze voor de volgende ochtend 
gereed te zetten voor verder transport. 
Ook zetten ze dan geheel automatisch 
de cilinders die de voorafgaande dag bin-
nenkwamen, in de opslag. Elke kraan 
kan een bepaalde zone (hal – red.) 
bedienen. Om een cilinder naar een 
andere zone over te brengen, moet deze 
binnen het bereik van een andere kraan 
worden gebracht. dat gebeurt met rails-
gebonden AgV’s die ook door torsit zijn 
ontwikkeld. in die AgV’s wordt de per-
sonenbeveiliging verzorgd door twee 
siCK s300 minilaserscanners. Bijzonder 
hieraan is onder andere dat torsit alle 
besturingen in de siCK Flexisoft-veilig-
heidsinterface geplaatst heeft, ook de 
niet-veilige signalen.” >>

Over Urenco
>> de UEC vestiging van de URENCO group in Almelo verrijkt sinds 1973 uranium. 
URENCO in Almelo gebruikt de ultracentrifuge ook voor het scheiden van andere iso-
topen, zogenaamde stabiele (niet-radioactieve) isotopen. URENCO’s stable isotopes 
(si) verrijkt/verarmt stabiele isotopen die elders radioactief worden gemaakt. Een-
maal (elders) bestraald in een kernreactor of cyclotron worden ze toegepast in de 
radiofarmacie en medische therapieën. Ze worden ook als stabiel element gebruikt 
in halfgeleiders, lasersystemen en andere industriële toepassingen. daarnaast wor-
den de stabiele isotopen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. URENCO Nederland 
is de enige westerse producent van stabiele isotopen. 

Over torsit
>> torsit Hijsinstallaties BV – isO-, VCA- en EKH-gecertificeerd en gevestigd in 
Harderwijk – is al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam op het gebied van hijsen 
en heffen. deze vertrouwde gebruiker van siCK-componenten is 25 jaar geleden 
in Harderwijk gestart met de productie van, en reparatie aan, voornamelijk boven-
loopkranen en de levering en montage van industriële remmen en EMg-remlichters. 
Kort daarna heeft torsit zich eveneens toegelegd op de keuring van kranen en de 
elektrische en mechanische ombouw van kranen. sinds geruime tijd is torsit Hijs-
installaties tevens agent van Bromma-spreaders en Kröger grijpers. 

torsit rust bovenloopkranen en AgV’s URENCO uit met siCK-technologie
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Van der Wal gaat verder: “Het software-
programma dat bij de Flexisoft-bestu-
ringsunit UE410 wordt geleverd, bevat 
allerlei functieblokken. We zagen meteen 
de enorme voordelen van het grafisch 
programmeren. Zonder dat programma 
zou je alles moeten bedraden, maar 
dankzij Flexisoft blijft het allemaal heel 
eenvoudig.” Naast de minilaserscanners 
van siCK zitten op de AgV’s ook siCK-
sensoren die controleren of de cilinder 
goed geplaatst is.

calamiteiten uitgesloten
Van der Wal: “Alles is hier gericht op de 
hoogst mogelijke veiligheid. Elke cilinder 
wordt begeleid door uitgebreide docu-
mentatie en iedere beweging of hande-
ling wordt geregistreerd. Het hele concept 
dat wij voor URENCO hebben ontwikkeld, 
sluit calamiteiten uit.”

“stel dat er een hijskabel breekt, dan is 
er niets aan de hand omdat het draag-
vermogen van de overige kabels een 
veelvoud is van wat nodig is. Ook de 
grijpers zijn zo bedacht dat er voor elke 
fout die er eventueel kan optreden, twee 
back-ups zijn. We hebben hier kranen 
geplaatst die de grote cilinders kunnen 
oppakken, maar ook speciale kranen 
voor de kleinere cilinders en kranen die 
zowel grote als kleine cilinders kunnen 
verplaatsen.”

Opslag in twee lagen
de opslag van cilinders vindt op twee 
verschillende niveau’s plaats. Om te 
controleren of de beoogde opslagpositie 
daadwerkelijk vrij is, is de spreader met 
vier dt50 sensoren uitgerust. die scan-
nen het gebied en zorgen ervoor dat de 
procedure stopt als de plek niet vrij blijkt 

te zijn. Overigens is alles redundant uit-
gevoerd, want de werking van de dt50-
sensoren wordt weer gecontroleerd door 
sensoren die met een geheel andere 
techniek werken (siCK Wt24-sensoren). 

is de kraan met de cilinder bij de gepro-
grammeerde opslagplaats aangekomen, 
dan wordt de cilinder heel exact 
geplaatst of opgepakt met behulp van 
een encoder. Elke cilinder is voorzien 
van een barcode. die wordt herkend door 
een siCK ClV650 barcodescanner die 
zich op de spreader bevindt. daarmee 
kan de kraan dus altijd de juiste cilinder 
vinden.

gewichtige materie
de grote cilinders met uranium wegen 
ruim zestien ton. Met het oog op dit hoge 
gewicht plaatsen de kranen de cilinders 

zeer voorzichtig op de transportwagens 
of in de opslaghal. de bovenloopkranen 
bewegen zich over een gebied dat tot 
150 meter lang is. 

Van der Wal: “toen URENCO ons de engi-
neeringsopdracht gaf, onderzochten we 
de voor- en nadelen van alle positione-
ringssystemen voor kranen. Van veel 
systemen bleek de duurzaamheid en 
betrouwbaarheid matig en de montage 
was vaak erg lastig. We zochten een een-
voudiger oplossing die liefst ook tot op 
grote lengtes te gebruiken is. Bij som-
mige systemen zijn de unieke codes bij 
driehonderd meter wel op, en dan stopt 
het. Maar met het optisch lineaire meet-
systeem siCK OlM 200 kun je doorgaan 
tot wel tien kilometer. daarnaast is die 
oplossing eenvoudig en snel te monteren 
en nagenoeg onderhoudsvrij.”

“siCK heeft op vele gebieden een naam 
hoog te houden en daarom kwamen we 
daar terecht. die siCK OlM 200 vind ik 
nog steeds dé ontdekking van het hele 
project. Eén van de mooiste oplossingen 
die ik sinds jaren gezien heb. Ook voor 
het volgende project hebben we een groot 
aantal nodig, want we moeten ook de 
oudere kranen met dit positioneringssy-
steem opwaarderen”, besluit Van der Wal.



15

: Productnieuws

 Eenvoudige out-of-the-box webserver
 Webinterface maakt import en export 
van een onbeperkt aantal referentie-
objecten mogelijk, voor meer 
productieflexibiliteit

 de ingebouwde webserver is een 
gemakkelijke en economische 
voorziening om het productieproces 
te bewaken

 Optioneel Flex-concept  
(dome, filters en lens verwisselbaar)

 Behuizing iP67 metaal met  
standaard PMMA-venster

 VgA-resolutie
 lichtbron: interne witte of iR-lEd’s 
(typeafhankelijk)

 Aantal geheugenplaatsen intern:  
32; uit te breiden via webinterface

 Parametrering via sOPAs software
 toepassingen: bijvoorbeeld geïnte-
greerde kwaliteitscontroles op 
verpakkingsmachines; betrouwbare 
uitlijning bij de productie van half-
geleiders, elektronica, zonne cellen, 
lEd-displays; positioneringscontrole 
in productie lijnen voor food en 
andere consumentenproducten; 
randbreukherkenning bij zonnecellen; 
gekalibreerde robotaansturing in de 
automotivesector

 standalone werking  
(geen pc noodzakelijk)

dit topmodel is ook in iR-varianten 
leverbaar (met en zonder iR-filter). 
deze inspector P50 heeft alles in huis 
voor highspeed-positionering en 
-inspectie binnen gerobotiseerde pro-
ductie- en assemblageprocessen. Eén 
van de belangrijkste pluspunten van 
de P50 is de mogelijkheid van volle-
dige rotatie van het te inspecteren 
object. Ook verschaling van het object 
behoort tot de mogelijkheden (van 
+20% tot -20%). 

kerninformatie
 Voor highspeed-positionering en 
-inspectie

 Uitgebreide toolbox voor lokalise-
ring van ingeleerde en freeform 
objecten; krachtige maar een-
voudige tools zorgen voor grote 
flexibiliteit binnen diverse positio-
nerings- en inspectieapplicaties

 Multiple simultaaninspectie van 
onder andere blobs, patronen en 
randen, en pixeltelling, al dan niet 
aan elkaar gerelateerd

 gemakkelijke, tijdbesparende 
devicecloning via de webinterface

 Beeldkalibratie garandeert 
betrouwbare inspectieresultaten 
bij voortbewegende en roterende 
objecten bij gebruik van groothoek-
lenzen en vergemakkelijkt 
robotintegratie

 Ambiant lichtcompensatie voor de 
blobtool

 Kalibratieresultaat (easy-to-use 
mm-data) vereenvoudigt het 
uitlijnen en controleren van het 
grijppunt 

 Configureerbare communicatie via 
EtherNet/iP en tCP/iP of binaire iO

 HMi integratie via web APi  
(zelfprogrammeerbare webpagina)

siCK breidt de inspector-serie (i10, i20, i40 en P30) uit met de P50. deze 
nieuwkomer beschikt over alle functionaliteiten van reeds bestaande en 
beproefde inspectors, maar biedt daarnaast extra’s zoals de mogelijkheid 
van kalibreren, configureerbare communicatie via tCP/iP en Ethernet iP, een 
ingebouwde webserver (APi) en de voordelen van het Flex-concept (dome, 
filters en lens verwisselbaar). 

inspector P50: de vision sensor 
die ingeleerde objecten  
lokaliseert en inspecteert 
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teamwork is belangrijk. Het zorgt 
voor meerwaarde en kostenbespa-
ring. dat vereist dat schakels wel 
allemaal op één lijn zitten. Het is dan 
extra handig als ze dezelfde taal 
spreken, omdat dit weer een vertaal-
slag scheelt. Bovendien moet de 
naamstelling van die schakels con-
sistent en consequent zijn. Zo weet 
iedereen meteen welk niveau men 
mag verwachten. de siCK-scanners 
s300 Mini, s300 en s3000 liepen 
wat dit betreft niet helemaal in de 
pas. Maar de komst van het scanner 
Plus-concept neemt dat verschil weg. 

scanner Plus: meer logica en  
compatibiliteit binnen s300 Mini, 
s300 en s3000 series



tWeede  
WaarscHUWingsveld

eerste  
WaarscHUWingsveld

veiligHeids- 
veld

tot 32 bewakingsscenario’s 
op alle scanners

triple fields scanbereik 32 monitoring cases  
(bewakingsscenario’s)

Uitgebreide oplossingen

Minimaliseert kans op  
uitval en remslijtage

Meer bereik betekent meer 
flexibiliteit

Het zekere voor het 
onzekere!

Eén totaaloplossing voor 
volledige AGV-beveiliging

s3000 tot 7 m  
de grootste scan-
afstand op de markt

s300 tot 3 m  
perfect passend  
binnen de product-
range

s300 mini tot 3 m  
’s werelds kleinste 
scanner met dit bereik
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>> scanner Plus zorgt ervoor dat de 
s300 Mini, s300 en s3000 nu in vier 
varianten leverbaar zijn met gemeen-
schappelijke kenmerken: 

scanner Plus standard 
1 veldset

scanner Plus advanced  
4 veldsets

scanner Plus Professional  
8 veldsets

scanner Plus expert  
16 tot 32 veldsets

veldsets en een triple-field-mode. daar-
naast is er voor de s300 en s300 Mini 
familie een additioneel scanbereik bij-
gekomen: van voorheen tot 2 meter naar 
nu van 2 en 3 meter.

Betere communicatie
de siCK s300- en s3000-varianten  
kunnen voortaan moeiteloos met elkaar 
communiceren en gebruikmaken van 
Flexisoft via EFi. de compatibiliteit laat 
niets meer te wensen over. de probleem-
loze combinatie van oude projectfiles, 
oude systeempluggen en nieuwe firm-
ware is technisch optimaal op elkaar 
afgestemd. de prestaties en mogelijk-
heden van alle varianten sluiten ook logi-
scher en naadlozer op elkaar aan.

een voorbeeld
Het gebruik van scanner Plus betekent 
bijvoorbeeld dat de siCK s300 Advanced 
altijd over net zoveel veldsets beschikt 
als de siCK s3000 Advanced, namelijk 
vier. scanner Plus zorgt ook voor hetzelfde 
aantal monitoring cases (bewakingssce-
nario’s) en dezelfde additionele functies 
(zoals contour als referentie, universele 
iO, gemeten data-output, CMs-functio-
naliteit, dynamische inputs en/of speed-
routing), en kenmerkt zich door identieke 
scanbereiken binnen de families. 

Zonder scanner Plus had de siCK s300 
Advanced twee veldsets en een dual-
field-mode. dankzij scanner Plus heeft 
de siCK s300 Advanced voortaan vier 

: Productnieuws

s300 mini

s3000

s300
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krachtig en modulair
compact – alle functies 

in één component

Ultracompact –  
met meest essentiële  

functies

maximumbereik  
beveiligd gebied

bereik tot 7 m bereik tot 3 m bereik tot 3 m

veldmode

32 veldsets 16 veldsets 16 veldsets

scanhoek

190o 270o 270o

veldsets

geschikt voor triple field geschikt voor triple field geschikt voor triple field

afmetingen

grootte

  

155 mm x 185 mm x 160 mm

grootte

 

 

102 mm x 152 mm x 106 mm

grootte

 

 

102 mm x 116 mm x 104 mm

0 7 0 73 0 73

CE-verklaring  
uitprinten?

directe toegang via 

 www.my-sick.nl

s300 mini  
+ Flexisoft

s300s3000
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siCK gR18s sensor: rond, kort, 
universeel en zeer concurrerend

siCK W250-2 compactsensor: meer licht is meer bereik

siCK introduceert een volledig nieuwe sensorrange, bestaande uit vele 
varianten: gR18s staat voor global, Round, M18 en short. 

>> Met de gR18s valt er veel te kiezen: 
wordt het een behuizing in kunststof of 
volledig metaal? Moet de lichtuittrede 
(PinPoint-lEd) axiaal of radiaal zijn? tot 
de range behoren zowel tasters met een 
bereik tot 550 mm, reflectorfotocellen 
met een bereik tot 7,2 m als zender-
ontvangersystemen met een bereik tot 
15 m. de gR18s is ook leverbaar in een 
bondige versie, met name ideaal voor 
gebruik op conveyors. dankzij de zeer 
heldere lEd-indicator kan onder alle 
omstandigheden de status snel worden 
afgelezen. 

de gR18s is ontworpen voor detectie-
taken in logistieke omgevingen (opslag- 
en conveyorapplicaties), materialhandling 
(denk aan de automotive, verpakkings- 

en assemblage-industrie) en detectie 
van allerlei objecten, poorten en deuren. 
Met name de extreem korte bouwvorm 
en de scherpe prijs zijn de doorslagge-
vende argumenten om deze sensoren in 
te zetten.

kerninformatie
 Economische ronde M18-sensor in 
extra korte bouwvorm

 leverbaar in 5 verschillende  
behuizingen (kunststof of metaal, 
axiaal of radiaal, axiaal/metaal/
bondig)

 Bondige uitvoering met behuizing uit 
één stuk

 Heldere, goed zichtbare PinPoint-lEd
 goed zichtbare lEd-indicator voor 
aflezen status

 iP67 behuizing
 Ruimtebesparend door korte 
bouwvorm

 gemakkelijke installatie en  
ingebruikname

 Voor een bereik van 550 mm tot 15 m
 solide en duurzaam
 Voor elke situatie de perfect 
passende variant

 Extreem tril-, schok- en stootbestendig

talloze sectoren maken gebruik van de veelzijdigheid en goede prijs-presta-
tieverhouding van siCK W250-sensoren. Naast deze succesvolle serie komt 
siCK nu met de nog beter presterende W250-2 serie (in dezelfde maatvoe-
ring): het resultaat van permanente innovatie. Nieuw is bijvoorbeeld de 
lichtbron: de lichtspot van de Brightlight-lEd is veel helderder en reikt verder.

>> Met de W250-2 gaat het bereik van 
de reflectoruitvoering omhoog van 9 naar 
12 meter; bij de zender-ontvangeruitvoe-
ring zelfs van 25 naar 50 meter. Een 
andere verbetering is de lEd-indicator. 
deze toont nu niet alleen of de sensor 
aan staat, maar ook de kwaliteit van de 

ontvangst. Voorts is het energieverbruik 
verlaagd van < 35 mA naar < 20 mA. de 
W250-2 vormen de allerkleinste lasersen-
soren op de markt, met universele vol-
tage leverbaar voor 10 … 30 V dC 
transistoruitvoering of 24 … 240 V dC / 
24 … 240 V AC relaisuitvoering. 

kerninformatie
 Kleinste sensoren met universele 
voeding

 Ruimtebesparend en zeer betrouw-
baar

 snelle montage, uitrichting en 
ingebruikname

 gemakkelijk te integreren
 leverbaar als taster, reflectorfotocel 
en zender/ontvanger

 Voor precieze detectie van objecten 
in moeilijke lichtomstandigheden

 Met zeer felle Brightlight-lEd
 Voor 10 … 30 V dC of 24 … 240 V 
dC / 24 … 240 V AC

 90° draaibare M12-aansluiting
 licht-donkerschakeling via kabelinput
 Compleet met montagemateriaal 
(beugel etc.)

 toepassingsgebieden:  
in de hout bewerkingsindustrie  
en logistieke sector; voor hoogte-
detectie; en als triggersensor in  
de verpakkingsindustrie
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>> Voor de oplossing is het wiel als het 
ware opnieuw uitgevonden, want de inno-
vatie werkt met een wielvormige trommel 
die is opgebouwd uit pockets. gerko van 
den Brink: “Het verzamelstation maakt 
van de enkelvoudige pakjes stapeltjes 
van bijvoorbeeld vijf stuks. tot nu toe 
gebeurt dat op de meeste verpakkings-
locaties met de hand. Nu hebben wij dus 
een systeem dat de pakjes op elkaar 
stapelt en vervolgens een kwart slag 
kantelt, zodat de volgende schakel in de 
verpakkingslijn het totaal in een multi-
verpakking kan doen. dat is simpel 
gezegd de functie van onze Wheely.”

“Voor onze opdrachtgever is absolute 
betrouwbaarheid een eerste vereiste, 
omdat bij de betreffende applicatie nie-
mand meer aan de lijn staat. Het gehele 

Als bedenker en maker van oplossingen voor automatisering 
van productie- en verpakkingsprocessen kreeg Vallei techniek 
de opdracht van skillpack om een verzamelstation voor flow-
wraps te ontwerpen. Het verzamelen van flowwraps, zoals 
pakjes tabak, tissues en koek, gebeurt tot nu toe bij de meeste 
producenten handmatig, dus er valt heel wat geestdodend werk 
over te nemen door de Wheely (zoals Vallei techniek deze inno-
vatie gedoopt heeft). Reden voor een gesprek met Cees van 
dijk (technisch directeur) en gerko van den Brink (algemeen 
directeur), de mannen achter dit innovatieve bedrijf uit Ede.

Vallei techniek ontwerpt verzamelstation 
voor flowwraps met siCK W27-3 MultiPac 



2121

: toepassingen

aftel- en verpakkingsproces moet tot in 
de eindverpakking zeer nauwkeurig en 
perfect werkend worden geautomati-
seerd.”

snelheid en precisie
Bij de verpakkingslijn die aanleiding was 
om de Wheely te ontwikkelen, komen de 
flowwraps met een snelheid van 140 tot 
150 stuks per minuut aan. Binnen die 
specifieke applicatie worden steeds  
vijf pakjes afgeteld en in één keer in de 
betreffende wheelpocket geschoten.  
de fotocel moet heel accuraat flowwraps 
detecteren, want die cel bepaalt wan-
neer de volgende wheelpocket voor-
draait. 

tijdens dat draaien blijft de productaan-
voer onveranderd op snelheid. Het wiel 

wordt aangedreven door een zeer snelle 
servomotor. deze maakt binnen 150 mil-
liseconden de stap waarbij de volgende 
pocket voordraait. Zo’n snelle draaiing 
is met het oog nauwelijks waarneem-
baar. dit proces moet non-stop door-
gaan, want bij 140 producten per minuut 
zou het kleinste oponthoud meteen voor 
grote problemen zorgen. 

doublecheck 
Van den Brink: “Voor onze ontwikkelin-
gen hebben we geregeld contact met 
onze vaste toeleveranciers zoals siCK. 
specifieke toepassingen en mogelijke 
knelpunten worden dan besproken. Voor 
de ontwikkeling van de Wheely waren wij 
op zoek naar een sensor die de absolute 
zekerheid geeft van een zeer nauwkeu-
rige en betrouwbare meting op uiterst 

kritische oppervlakken zoals bij foliever-
pakte flowwraps.”

“siCK wees ons op de W27-3 MultiPac, 
een sensor met één zender en twee 
afzonderlijke ontvangers. dit component 
zal zich nooit vergissen, want de twee 
ontvangers zorgen voor een double-
check.”

compact en flexibel
Vallei techniek stelt dat het geen enkel 
probleem is om een machine met een 
zeer hoge capaciteit te maken. Maar in 
het kader van de risicospreiding vindt 
Vallei techniek een combinatie van 
meerdere kleine systemen vaak veiliger 
en efficiënter. Een storing betekent dan 
niet onmiddelijk dat het hele proces  
stilligt. >> 

Over Vallei techniek
>> Vanaf de start tot en met de realisatie van een project streeft Vallei techniek 
ernaar om steeds de juiste vertaalslag te maken. Om dit te kunnen waarmaken, 
hanteert Vallei techniek twee uitgangspunten: a) er is altijd sprake van een 
hechte samenwerking met de klant (continue uitwisseling van kennis en erva-
ring) en b) er wordt uitsluitend gewerkt met specialisten die bekend zijn met de 
materie rondom productieautomatisering en met het specifieke marktsegment. 

de ontwikkelingen van Vallei techniek zijn mede interessant voor flowwrappers. 
daarom is het voor Vallei techniek van belang om aansluiting te zoeken bij 
skillpack. dat bedrijf vertegenwoordigt onder meer de PFM-flowwrapmachines 
en houdt zich bezig met allerlei soorten van flowwrapping- en verzamelsystemen.

Over skillpack
>> Het internationaal opererende skillpack BV beschikt over de skills om voor 
elke denkbare verpakkings- en/of sluitmachine de juiste advisering te geven 
en vertegenwoordigt gerenommeerde mondiale merken verpakkingsmachines. 
skillpack BV is onderdeel van de skillpack group BV welke bestaat uit een aan-
tal gespecialiseerde ondernemingen die gezamenlijk een totaalpakket bieden 
op het gebied van flowpacken horizontaal en verticaal, multiheadweighers, top/
traysealers, dieptrekkers en trays.
door de directe marktbenadering als fabrikant en het aanwezige verpakkings-
specialisme bieden zij een juiste oplossing op verpakkingsgebied.

Een flowwrapper, ook wel flowpacker genoemd, is een geavanceerde verpak-
kingsmachine die onder andere beperkt houdbare producten, zoals vleeswaren 
en zuivel, maar ook non-food producten, in hoog tempo kan inpakken. Een flow-
wrapper biedt ook de mogelijkheid om producten onder een beschermende 
atmosfeer en/of in een hersluitbare verpakking te verwerken. 
Zeer belangrijk gegeven is dat het geheel van de skillpack group wordt onder-
steund door een 24/7 servicedienst. de technici zijn verspreid woonachtig over 
het gehele land en daardoor snel en flexibel inzetbaar.
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Bovendien is het verdelen van de capa-
citeit over meerdere systemen praktisch 
bij onderhoud; er kunnen dan immers 
altijd systemen in bedrijf blijven. de 
Wheely beslaat slechts één vierkante 
meter en is multifunctioneel, omdat de 
diepte en breedte van de pockets met 
inlays snel is aan te passen. Van den 
Brink: “de wheelpockets zijn dus de pro-
ductdragers. Wil je tien pakjes stapelen, 
dan moet je de pocket aanpassen.”

Cees van dijk vult aan: “in de besturing 
garanderen beveiligingen dat er bij een 
storing productaanvoer gebufferd of 
omgeleid kan worden, zodat het geen 
gevolgen heeft voor het productieproces 
zelf.”

veelbelovende toekomst
Van den Brink verwacht dat de Wheely 
een uitkomst zal zijn voor veel fabrikan-
ten van vooral voedings- en genotsmid-
delen. “Huishoudens worden kleiner. 
Consumenten willen daarom graag klei-
nere verpakkingen. Want een kleinere 
verpakking is sneller op en je loopt niet 
het risico dat de versheid en smaak 
teruglopen. Maar anderzijds wil men ook 
het gemak van altijd voldoende voorraad 
in huis. gevolg is dat er steeds meer 
flowwrap multiverpakkingen in het schap 
komen.”

“Een multiverpakking telt meestal meer-
dere van dezelfde producten die indivi-
dueel verpakt zijn. Maar afhankelijk van 
de aanvoerlijn kun je met de Wheely 
natuurlijk ook multiverpakkingen samen-
stellen, bestaande uit verschillende flow-
wraps. de Wheely zal niet direct z’n weg 
vinden in landen waar arbeid nog steeds 
goedkoop is. Maar die landen worden 
steeds schaarser”, besluit Van den Brink.

siCK W27-3 
MultiPac: alles 
in huis voor  
superdetectie
in de vorige siCK insight las u er al 
over: de siCK W27-3 MultiPac – 
een welkome aanvulling op de zeer 
succesvolle W-27 serie. Het bijzon-
dere van dit concept is dat het één 
zender en twee afzonderlijke ont-
vangers combineert.

: Productnieuws

>> de twee ontvangers zorgen ook op 
kritische oppervlakken voor een zeer 
betrouwbare en extreem nauwkeurige 
detectie. denk bijvoorbeeld aan reflec-
terende en/of hoogglanzende en/of 
oneffen materialen zoals flesverpak-
kingen in transparante krimpfolie (six-
packs), niet homogene zaken, gelakte 
en verchroomde onderdelen maar ook 
targets met een zeer lage remissie.

Highpower-led
door toepassing van een highpower-
lEd is de lichtintensiteit van deze 
Multi Pac-sensor bijzonder hoog. dank-
zij de lEd blijven de detectieprestaties 
zelfs bij grotere afstanden, vervuiling 
en veel lichtverstrooiing verrassend 
goed. daarnaast is de evaluatiesoft-
ware voor het dubbeluitgevoerde ont-
vangersysteem optimaal afgestemd op 
extreme detectie.

kerninformatie
 grote functionaliteit
 Binnen de prestatieklasse ongekend 
compact 

 Vanuit elke richting benaderbaar 
(verticaal/horizontaal/diagonaal) 

 diverse uitvoeringen, voor detectie-
afstanden tot 500 mm

 Foutdetectie vrijwel nihil  
(99,9% correct) 

 Bijstellen niet nodig na wisseling  
van product 

 Kan de productiviteit van multi-
transportlijnen aanzienlijk verbeteren

 Ook betrouwbaar onder moeilijke 
omstandigheden 

 snelle ingebruikname, geen reflector 
nodig 

 toepassingen: verpakkingsindustrie, 
logistiek, automotive industrie, 
drank-  en voedingsmiddelenindustrie
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jEF 500: hét 3d-lasermeetsysteem

>> de introductie van het siCK jEF 500 
lasermeetsysteem is een zinvolle zaak 
voor logistieke applicaties en fabrieks-
automatisering waarbij 2d- en 3d-metin-
gen nodig zijn. terwijl de eenvoudigere 
jEF 300 geschikt is voor 2d- en 3d-eva-
luaties en schakelsignalen levert, gaat 
de jEF 500 een stap verder door het 
verstrekken van data over afstand en 
reflecterend vermogen, alsmede door 
het verstrekken van meetdata.

Eenmaal gemonteerd kan de configura-
tie zo nodig eenvoudig worden aange-
past. Het te scannen object wordt vanuit 
de scanner belicht – extra lichtbronnen 
zijn dus niet nodig. de jEF 500 is gemak-
kelijk te installeren zonder extra hulpmid-
delen en is zeer economisch in onderhoud. 
geen ander 3d-lasermeetsysteem in de 
markt biedt zo’n gunstige prijs-prestatie-
balans. 

kerninformatie
SICK JEF 300 Detection – level control
 2d en 3d
 snelle en gemakkelijke download 
van configuraties

 Kleine scanner
 goed zichtbare scanlijn

 Met Ethernet voor gemakkelijke 
set-up (sOPAs)

 Compleet accessoireprogramma 
voor efficiënte montage

SICK JEF 500 Ranging - datameting
 3d
 gemakkelijk te gebruiken indoor 
3d-systeem

 Altijd betrouwbare scandata
 industrieel ontwerp iP65
 Robuuste metingen en verregaand 
vreemdlichtongevoelig

 geen bijkomende set-upkosten bij 
productverandering (na eerste set-up 
simpelweg nieuwe configuratie 
downloaden)

 Voor relatief eenvoudig te detecteren 
objecten

 Protocol Ethernet tCP/iP, half/
full-duplex

 Voeding 18V dC … 30V dC
 Behuizing iP65 
 Afmetingen 95x96x41 mm hxbxd
 Optioneel met bewegende spiegel, 
hoek instelbaar

: Productnieuws
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c4000 micro, c/m2000, m4000 en c4000 Palletizer

Nu ook in iP69K-uitvoering 

>> steeds meer machinebouwers, system-
integrators en ook eindgebruikers van 
veiligheidslichtschermen geven de voor-
keur aan siCK. dat komt onder andere 
doordat siCK altijd gebruiksklare oplos-
singen op maat uit voorraad levert en 
niet van klanten verlangt dat zij zelf met 
zelfbouwpakketten aan de slag gaan om 
schermen van een lage beschermings-
klasse op te waarderen naar iP69K-
niveau. dat zou ook onverantwoord zijn, 
omdat deze beschermingsklasse alleen 
onder streng gecontroleerde omstandig-
heden ‘af fabriek’ bereikbaar is.

siCK levert de veiligheidslichtschermen 
van het type C4000 Micro, C2000 en 
M2000 sinds enige tijd ook in iP69K-
uitvoering. deze componenten hebben 
standaard een waterproof, breuk- en 
splintervrije PMMA-behuizing voorzien 
van RVs-eindkappen, een membraan 
tegen condensvorming en een nieuw 
ontworpen iP69K-kabel en iP69K-kabel-
aansluiting. Met name de voedings- en 
dranken industrie en de chemische indus-
trie maken graag gebruik van de iP69K-
uitvoeringen. Naast iP69K voldoen deze 
schermen overigens ook nog aan de 
iP67-, iP66- en iP65-beschermingsklasse. 
dit lijkt misschien dubbelop, maar in de 
praktijk is dit uiterst relevant. En er is 
nog meer nieuws…

> nieuw aan de c4000 micro 
tot voor kort was het maximumbereik 
van dit scherm 4,5 m. Nu kan het inge-
zet worden tot een bereik van 14,5 m. 
Het toepassingsbereik qua temperatuur 
was van 0°C tot +55°C, en is nu van 
-30°C tot +55°C. daarmee is dit compo-
nent nu ook heel geschikt voor coldstore 
applicaties. Andere details: hoogtebereik 
(afhankelijk van type) 
150 … 1800 mm (was 
max. 1200 mm); lever-
baar met een resolutie 
van 14 mm en 30 mm. 

> nieuw aan de c4000 Palletizer
Vanaf nu is de C4000 Palletizer ook in 
iP69K-uitvoering leverbaar (type 4/sil3/
Pl e). de technische highlights: resolutie 
30 mm; bereik 0 … 4,5 m; hoogte 1050 
mm; temperatuurtoepassingsbereik 0°C 
tot +55°C en 15 m vaste, hermetisch 
aangesloten kabel.

> nieuw aan de m4000
Ook dit lichtscherm is nu leverbaar in 
iP69K uitvoering (type 4/sil3/Pl e). in 
specs: aantal stralen 3 en 4 (A/P); 
bereik 0,5 m … 15,5 m en 9 m … 53 m; 
bereik A/P 0,5 … 4 m; temperatuurtoe-
passingsbereik -10°C tot +55°C; en 15 m 
vaste hermetisch aangesloten kabel.

kerninformatie
 Behuizing, kabel en kabelaansluiting 
voldoen aan iP69K 

 Probleemloos te reinigen onder hoge 
druk (tot 100 bar, 80°C)

 Met ECOlAB- en diversey-reinigings-
certificaten 

 Chemisch resistente materialen:  
RVs eindkappen en beugels, PMMA-
behuizing

 Washdown concept: gladde over-
gangen zorgen dat vuil en bacteriën 
zich niet kunnen nestelen 

 gore-tex-membraan voorkomt  
condens in behuizing

 Compact ontwerp in 50 mm of 80 mm 
behuizing 

 RVs-montagebeugels

: Productnieuws
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iP69K: voor de  
beste bescherming

Hoe zit de iP-code in elkaar? Het 
eerste cijfer geeft de bescherming 
tegen het binnendringen van 
vreemde objecten of stoffen aan. 

iP0X  
biedt geen bescherming. 

iP1X  
beschermt tegen het  
binnendringen van  

objecten ≥ 50 mm Ø. 

iP2X  
beschermt tegen het  
binnendringen van  

objecten ≥ 12 mm Ø. 

iP3X  
beschermt tegen het  
binnendringen van  

objecten ≥ 2,5 mm Ø. 

iP4X  
beschermt tegen het  
binnendringen van  

objecten ≥ 1 mm Ø. 

iP5X  
staat voor stofbestendig. 

iP6X  
staat voor stofdicht. 

iP67  
voldoet aan iP6X en is  

bovendien bestendig tegen  
tijdelijk onderdompelen. 

iP68  
voldoet aan iP6X en is  

bovendien bestendig tegen  
langer onderdompelen. 

iP69k  
voldoet aan iP6X en is bovendien 
bestendig tegen een waterdruk  
van 100 bar (16l/min) met een 

temperatuur van max 80°C. 
Componenten met deze bescher-

mingsklasse zijn meestal ook 
Ecolab- en diversey-gecertificeerd, 

vervaardigd van chemisch resistente 
materialen en bestand tegen de 

meest krachtige reinigingsmiddelen.

siCK MOC3ZA machinebeveiliging 
voor eenfase- en driefasemotoren
Alles wat ontwikkeld is voor het beveiligen van de bewegingssnelheid van 
machines, valt bij siCK in de productcategorie Motion Control. de meeste 
Motion Control-componenten detecteren beweging en interpreteren dat als 
gevaar. de stilstandmonitor siCK MOC3ZA werkt andersom. dit systeem 
bepaalt aan de hand van de klemspanning van de elektromotor of er sprake 
is van een gevaarlijke beweging. 

>> de MOC3ZA werkt niet met senso-
ren, maar meet de door remanent 
magnetisme geïnduceerde motorspan-
ning van de ermee beveiligde machine. 
dat maakt deze Motion Control-oplos-
sing zowel geschikt voor eenfase- als 
driefasemotoren. drie verschillende 
varianten voor verschillende voedings-
spanningen zorgen voor een optimale 
integratie. de stilstandmonitor MOC3ZA 
wordt heel eenvoudig geconfigureerd 
via twee regelaars op de voorzijde die 
met een schroevendraaier worden 
ingesteld. diagnose-lEd’s geven daar-
bij de status aan.

Flexibel en veelzijdig
de MOC3ZA is zeer flexibel inzetbaar, 
omdat deze stilstandmonitor stand-
alone gebruikt kan worden maar ook 
geïntegreerd in machinebesturingen 
van siCK. Omdat geen extra bewe-
gingssensoren nodig zijn, kiest u met 
de MOC3ZA bovendien voor een 
besparing op de kosten van montage 
en bedrading. Of er nu sprake is van 
een nieuw te bouwen machine of van 

retrofit, de montage en ingebruikname 
van de MOC3ZA verloopt altijd probleem-
loos. daarbij vraagt de compacte veilig-
heidsmodule slechts weinig ruimte. dit 
product voldoet aan de veiligheids-
niveaus Ple (EN isO 13849), sil3 (iEC 
61508) en sil3Cl (EN 62061).

kerninformatie
 Beschermt tegen gevaarlijke 
machinebewegingen

 springt op veilig zodra de spanning 
onder de ingestelde waarde komt 
(maakt dan toegang tot de machine 
mogelijk)

 Maximale meet-motorspanning 690 V
 instelbare spanningsdrempel en 
stoptijd

 Veiligheidscontacten: 3 x NO, 1 x NC
 2 transistoruitgangen 
 1 relaisuitgang 
 Heldere diagnose-lEd’s
 snelle montage en installatie zonder 
extra bedradingswerkzaamheden

 gemakkelijke inbedrijfsname met 
behulp van een schroevendraaier

 Ook ideaal voor retrofit

: Productnieuws
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Bruynzeel voorziet het bedrijfsleven al decennia van systemen voor opslag en archivering. 
“inmiddels behoren we met onze elektrisch verrijdbare archief- en opslagsystemen tot de markt-
leiders en daar speelt siCK sinds 2011 een rol bij”, aldus Roland van der Velden (product/R&d 
manager). Reden om hem en jack janssen (productontwikkelaar) daarover te spreken bij het in 
Panningen gevestigde Bruynzeel storage systems dat onderdeel is van de Constructor group.

Bruynzeel storage systems selecteert 
siCK voor klantspecifieke sensor

>> Roland van der Velden legt uit dat 
veiligheid van de opslagsystemen bij 
Bruynzeel altijd veel aandacht krijgt. “de 
machinerichtlijn schrijft bij gemotori-
seerde systemen onder andere beveili-
ging met sensoren voor. Het is niet 
moeilijk om daar geschikte sensoren 
voor te vinden. Maar wij wilden perfectie 
in elk opzicht. dus wat betreft technolo-
gie, montagegemak, vormgeving en duur-
zaamheid. En dat vonden we bij geen 
enkele sensorfabrikant in de standaard-
collecties. We hebben toen diverse pro-
ducenten benaderd met de vraag of ze 
voor ons een klantspecifieke oplossing 
wilden en konden fabriceren. Uiteindelijk 
bleek alleen siCK tot in detail aan onze 
hoge verwachtingen te kunnen voldoen.”

“Onderscheidend flexibel”, klinkt het 
eensgezind als Roland van der Velden 

en jack janssen gevraagd worden naar 
hun ervaring met siCK. “Over het ontwik-
kelingstraject dat we samen met siCK 
doorliepen zijn we uiterst tevreden. de 
samenwerking zoals met siCK maakte 
ik niet eerder mee bij andere leveran-
ciers. We hadden een ambitieuze doel-
stelling, namelijk binnen vier maanden 
een klantspecifieke sensor gereed heb-
ben. We hadden de introductie van een 
nieuwe aandrijving gepland en die wilden 
we graag samen met die nieuwe sensor 
in de markt zetten. dankzij de profes-
sionaliteit en welwillendheid bij siCK is 
dat gelukt. Niets was onmogelijk.” 

van standaard- naar klantspecifieke 
sensor
jack janssen: “Wij bepaalden de vorm-
geving en zochten vervolgens een pro-
ducent die in staat was om het precies 
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conform onze wensen te maken. Vooraf 
hebben we de werkwijze, productiepro-
cessen en kwaliteitsinspecties bij siCK 
onderzocht. daarvoor brachten wij 
samen met onze kwaliteitsmanager en 
inkoopmanager een bezoek aan siCK in 
Waldkirch. Nadat we bevestigd zagen dat 
siCK aan de hoogste kwaliteitseisen 
voldeed, werden de contracten opgesteld 
en zo is de samenwerking opgestart.” 

“siCK nam als basis een standaard-
sensor met bewezen technologie en  
kwaliteiten. deze sensor heeft siCK 
omgevormd naar een klantspecifieke 
sensor. Voor siCK was de door ons 
gevraagde toepassing van een Rj45-
aansluiting op deze sensor nieuw. Ze 
hebben hiervoor het benodigde print-
plaatje ontwikkeld. Omdat wij deze sen-
soren toepassen in systemen die over 
de gehele wereld worden gebruikt, kozen 
we voor de Rj45-aansluiting. daarmee 
is immers iedereen vertrouwd. Overal 
zijn die kabels verkrijgbaar. de samen-
werking heeft een unieke sensor opge-
leverd. de unieke bouwvorm is door ons 
ontworpen en door siCK geproduceerd.” 
Het is de eerste keer dat siCK in Neder-
land voor een specifieke toepassing in 

zulke grote aantallen een klantspecifieke 
sensor, gebaseerd op een standaard-
sensor, heeft geproduceerd. 

sensoren bovenop basisveiligheid-
systeem
jack janssen: “de machinerichtlijn 
schrijft voor dat gemotoriseerde syste-
men moeten zijn voorzien van veilig-
heidssystemen die de aandrijving 
meteen stopzetten zodra ze een persoon 
of object detecteren op een plek waar 
dat niet gewenst is. dat is op zich goed, 
maar als je ingeklemd komt te zitten, 
heb je meer aan een intelligente regeling 
die ervoor zorgt dat de stellingen die de 
beknelling veroorzaken, zich bij de 
geringste aanraking snel terugtrekken, 
net als bij liftdeuren. daarom zijn alle 
gemotoriseerde systemen die wij nu 
leveren, met die intelligentie uitgerust.” 
deze door Bruynzeel ontwikkelde veilig-
heid is door de dEKRA gekeurd en biedt 
de gebruiker extra veiligheid ten opzichte 
van andere vergelijkbare opslagsystemen. 

“Als extra beveiliging passen wij siCK-
sensoren toe. de sensoren worden 
afhankelijk van de opstelling aan twee  
zijden van een gangpad gemonteerd: >> 

>> Bruynzeel ontstond in 1897 in hout-
molen de Arend in Rotterdam. Vandaar 
ook de arend in het logo. Enige tijd nadat 
de molen afbrandde, verhuisde Bruyn-
zeel naar Zaandam. Vroeger maakte 
Bruynzeel van alles van hout. Er zijn 
inmiddels meerdere bedrijven die de 
merknaam Bruynzeel voeren, maar die 
staan volkomen los van elkaar. de enige 
link die ze onderling hebben is dat de 
stichting die de merknaam Bruynzeel 
beheert, hen toestemming heeft gege-
ven om die naam te mogen voeren. 

de eerste opslagsystemen van Bruyn-
zeel waren houten rekken. Op een 
bepaald moment werden daarvan vari-
anten van staal gemaakt. Eind jaren ‘50 
kwam men bij Bruynzeel op het idee om 
die rekken op wielen te zetten. door die 
vondst werd een enorme ruimtebespa-
ring mogelijk. stellingen die niet meteen 
toegankelijk behoeven te zijn, kunnen 
krap tegen elkaar worden gereden en de 
gebruiker creëert door het verrijden van 
de stellingen alleen daar een looppad 
waar hij moet zijn. Bij statische archie-
ven is dat anders, daar heb je voor elke 
stelling of tussen alle stellingen loop-
ruimte nodig. door dit principe kun je in 
dezelfde ruimte tot zelfs meer dan het 
dubbele aan opslagcapaciteit creëren.

Vandaag de dag mag Bruynzeel zich 
zowel met de niet-gemotoriseerde als 
gemotoriseerde archiefsystemen de 
meest innovatieve fabrikant noemen. 
Bruynzeel storage systems maakt deel 
uit van de Constructor group.

Over Bruynzeel
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zowel aan de linkerzijde als rechterzijde. 
Ze worden ten opzichte van elkaar 
gespiegeld gemonteerd, zodat ze elkaar 
niet beïnvloeden. Ze zitten zo laag moge-
lijk bij de grond. Wanneer iemand tussen 
de stellingen staat, wordt de lichtstraal 
tussen de sensoren onderbroken en 
stopt de aandrijving. Maar nogmaals, die 
sensoren beschouwen wij als extra 
beveiliging boven op de standaard voor-
zieningen die in onze systemen aanwezig 
zijn, maar niet in de machinerichtlijn wor-
den voorgeschreven.”

tonnen verplaatsen met 24v motoren
Roland van der Velden: “Het gewicht van 
een volgeladen stelling van een mecha-
nisch systeem kan best 35.000 kilo zijn. 

En als je zo’n verrijdbare stelling dan 
met een handwiel verplaatst, is dat 
behoorlijk belastend en moet je besef-
fen dat die massa niet meteen stilstaat 

als er een object of iemand in de weg 
staat. Bruynzeel heeft daarom altijd voor-
zieningen ingebouwd voor een hoog vei-
ligheidsniveau, ook al geldt er voor die 
mechanische systemen geen machine-
richtlijn. Bij de komst van gemotori-
seerde systemen kregen we daar wel 
ineens mee te maken.”

“Omdat we daar nu een enorme reputa-
tie mee hebben opgebouwd, doen we er 
alles aan om deze reputatie in de prak-
tijk ook echt waar te maken. daarom 
hanteren we naast de voorgeschreven 
machinerichtlijneisen ook nog onze 
eigen eisen ten aanzien van systeem-
veiligheid en duurzaamheid. Andere pro-
ducenten die nog niet zover zijn met 
gemotoriseerde systemen, zeggen vaak 
dat zulke systemen ontoegankelijk zijn 
bij een stroomstoring. Maar wij gebrui-
ken tegenwoordig alleen 24 Volt motoren 
en daarvoor is een noodstroomvoorzie-
ning praktisch en kostentechnisch geen 
enkel punt. die motoren zijn erg krachtig. 
Een enkele kast tot 15.000 kg kan  
worden verplaatst met een 24V elektro-
motor van slechts 40 Watt. Overigens 
gebruiken we de gs6-sensor waarvan 
siCK voor ons een klantspecifiek rede-
sign maakte, ook in de stellingen waarin 
we onze materialen opslaan binnen onze 
fabriek.”
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siCK Frame light grid: het lichtgordijn in een frame

Nieuw: de NAV350 laserscanner voor AgV’s

Uitgaande van de specifieke voordelen en mogelijkheden van een lichtgordijn 
en een vorksensor, ontwikkelde siCK een nieuwe oplossing: het Frame light 
grid. de siCK Flg is een zender en ontvanger in een rechthoekig, robuust 
metalen frame. dit nieuwe product is leverbaar in drie formaten.

>> de Flg kan worden ingezet voor  
statische of dynamische detectie (instel-
baar). Bij dynamische detectie is het 
detectieoppervlak zo groot mogelijk. Zo 
kunnen bijvoorbeeld door het frame val-
lende objecten feilloos worden geteld. 
Voor statische detectie wordt gekozen 
bij het detecteren en bewaken van 
garens, draden en kabels (snelle detectie 
van breuken of diameterveranderingen). 

Uitrichting niet nodig
in tegenstelling tot lichtgordijnen hoeft 
de siCK Flg niet uitgericht te worden. 
de Flg detecteert dynamisch objecten 
van 2 tot 4 mm (bij statische detectie in 
een begrensd gebied tot minimaal 6 mm). 
door gebruik te maken van de instelbare 
gevoeligheid, is het mogelijk om alleen 
objecten te laten herkennen die relevant 
genoeg zijn voor detectie.

kerninformatie
 lichtgordijn in een frame
 groot scangebied zodat met één 
component zowel grotere als 
kleinere objecten worden gedetec-
teerd

 Fabrieksmatig uitgelijnd dus meteen 
gebruiksklaar

 Zeer snelle montage en ingebruik-
name

 detecteert alles vanaf 2 mm 
 Voor statische en dynamische 
detectie (instelbaar)

 Robuuste metalen behuizing in  
3 formaten (120x200 mm,  
180x200 mm, 250x200 mm)

 instelbare gevoeligheid
 NO/NC schakelbaar
 instelbare keylock
 geschikt voor bedrijfstemperaturen 
van 0°C … +60°C

 ideaal voor machines (zoals persen 
en stansmachines), detectietaken  
in verpakkingsmachines (ook voor  
de farmaceutische industrie), 
warehousing, distributieprocessen 
en productielijnen 

 Behuizing iP65, gelakt aluminium

Om de positie van autonoom rijdende voertuigen (AgV’s) te kunnen garan-
deren, wordt gebruikgemaakt van laserscanners en reflectors. de laser -
scanners tasten de omgeving af, zorgen voor absolute positieinformatie op 
basis van reflectortekens en communiceren relatieve contour- en reflector-
tekendata naar een hoger liggend systeem. Met de NAV350 introduceert 
siCK de derde generatie in navigatiesensoren. Hierin komen de beste pres-
taties in meten, navigeren en positiebepaling tezamen.

de kortste weg
de NAV350 heeft alles in zich om altijd 
op de meest efficiënte manier de kortste 
weg naar optimale productiviteit te kiezen 
en berekent de positie en route energie-
zuinig (belangrijk omdat doorgaans elek-
trische AgV’s zo een grotere actieradius 
bereiken).

kerninformatie
 Positie wordt weergegeven op basis 
van reflectortekens en/of contour-
data communicatie

 Positienauwkeurigheid tot wel 4 mm 
(op reflectornavigatie)

 Reflectorrange 70 m

 Contourrange 35 m (10% remissie)
 8 Hz update-rate
 40 Hz snelheidsupdate
 Eenvoudige integratie in hoger liggend 
systeem

 Mix van cilindrische en platte 
reflectors per layer mogelijk

 tot 12000 reflectors per layer 
mogelijk

 Contourdata-uitgang geeft zowel 
hoek, afstand als tijdsstempel

 interfaces: Ethernet 100 Mbit/s, 
Rs232/422

: Productnieuws

>> Voor de positieberekening wordt 
gebruikgemaakt van zogenaamde ‘reflec-
tortekens’. Reflectors worden tot op 70 
meter herkend. Voor het zien van con-
touren van bijvoorbeeld het gebouw is 
die afstand 35 meter.

automatisch beladen
Zelfs in situaties met een groot aantal 
AgV’s zorgt de high-computing power en 
de betrouwbaarheid van de NAV350 
ervoor dat er niets misgaat. dankzij de 
mogelijkheid van contourgebaseerde 
navigatie zijn nieuwe toepassingen, 
waarbij trucks binnen AgV-zones auto-
matisch beladen en gelost worden, nu 
echt realiseerbaar. 
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>> tot de belangrijkste verbeteringen 
behoren de doorontwikkelde sMARt-tech-
nologie voor een nog meer accurate uitle-
zing van beschadigde, slecht geprinte en 
incomplete codes, de verbeterde cloning-
plug-functionaliteiten die zorgen voor nog 
meer flexibiliteit (zoals direct Ethernet), en 
de geoptimaliseerde scherptediepte door 
realtime focus. 

kerninformatie
 High-performance op het hoogste 
niveau

 Bij gebruik van de Ethernet-cloningplug 
geen aanvullende Ethernet-gateway 
vereist 

 gemakkelijk programmeerbaar met 
sOPAs-software

 Flexibele sortering, filtering en 
logische functies

 geïntegreerde encodertracking voor 
max. 7 barcodescanners zonder 
externe controller

 goed leesbare grafische lEd-balk 
met druktoetsen (tijdbesparend)

 Barcodescanner levert data  
altijd in het gewenste bestands-
formaat

 Multi-sided scanning zonder  
aanvullende systeemcontroller

 Mechanisch compatibel met 
ClV490, dus ideaal voor retrofit

 toepassingsmogelijkheden:  
bij koerier- en expresdiensten; 
identificatie van bagagestukken  
op onder meer luchthavens  
(Airport luggage identification 
system-applicaties); voor de 
automatisering van productie- en 
logistieke processen; bij OMNi-  
en standalone-applicaties; be- en 
ontladen, transporteren en opslaan 
van pallets; vorkhefsystemen; 
diepvrieshuizen; integratie in siCK 
Hybrid-systemen (met high-perfor-
mance cameratunnels en RFid),  
en dWs-systemen (dimensioning 
Weighing scanning)

Zowel systemintegrators als eindgebruikers zullen blij zijn met de komst van 
de siCK ClV690, een upgrade van de binnen de logistieke sector optimaal 
beproefde en alom geprezen ClV490. Het bewijs dat de lat voor toppresta-
ties dankzij aanhoudende innovaties steeds hoger kan worden gelegd. 

BUs, deviceNet, CanOpen, HiPERFACE, 
PROFiNEt, EtherCAt en EtherNet/iP). 
Bijzonder is dat de encoder op beide 
zijden van het mechanisme kan worden 
gemonteerd – dus steeds optimaal pas-
send binnen elke applicatie. 

kerninformatie
 Zeer vlakke, ruimtebesparende 
bouwvorm 

 Besparing van kosten
 grote montageflexibiliteit
 teach-in toetsen voor snelle en 
gemakkelijke installatie

 Voor verticale afstandmeting (<10m)
 Eenvoudige mechanische en 
elektronische integratie

 toepassingen: bij AgV’s voor het 
meten van vorkhoogte en -breedte; 
voor liftinstallaties, hefbruggen en 
hijstoestellen; voor de logistieke 
sector, intern transport en auto-
motive industrie

>> de veer is in de drum geïntegreerd 
en een speciale uitvoer voorkomt draad-
beschadiging veroorzaakt door trillingen. 
de behuizing is van duurzaam Noryl, een 
kunststof met een hoge druk- en tempe-
ratuurbestendigheid. deze componenten 
kunnen worden gecombineerd met alle 
gangbare encoders van siCK (en zelfs met 
die van andere merken). door gebruik te 
maken van encoders met een separaat 
trekdraadmechanisme, kan op kosten 
worden bespaard. Want als de encoder 
defect raakt, kan het mechanisme altijd 
nog worden gebruikt (en andersom). Boven-
dien kunnen met minder verschillende 
componenten meer perfect passende 
encoderoplossingen worden gecreëerd.

zo simpel als maar kan
Encoder programmeren, in de holle as 
steken, vastzetten en in gebruik nemen. 
de Ecoline varianten zijn interface-com-
patibel (analoog ttl/Htl, ssi, PROFi-

siCK Ecoline trekdraadmechanismen: 
de economische oplossing voor afstandmeting 
de Ecoline-familie omvat nu vier trek-
draadmechanismen die opvallend 
compact zijn – en ook nog eens 
uiterst vlak. de nieuwe en grootste 
variant, met een draadlengte tot  
10 meter, is rond en 190 mm in 
doorsnee. de 5 meter-, 3 meter- en 
1,25 meter-varianten zijn vierkant 
en meten resp. 130x130 mm, 
80x80 mm en 55x55 mm. 

siCK ClV690: de nieuwe high-end barcode-
scanner voor de logistieke sector
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>> de scanner telt niet alleen de gede-
tecteerde voertuigen, maar scant ook 
de vorm, voertuigafmetingen, onderlinge 
afstand en snelheid. de tiC102 werkt 
met de siCK lMs111, een concept dat 
z’n betrouwbaarheid elke dag in duizen-
den trafficapplicaties wereldwijd bewijst. 
Zo is de combinatie zeer geschikt voor 
het scannen van verkeer op meerbaans-
wegen – handig voor onder meer traffic-
management en toldoorberekening. 

geen lussen meer nodig
de meegeleverde software omvat ook 
triggers voor camera’s en/of dsRC-
systemen (communicatieprotocol – red.). 
de performance van de ANPR-systemen 
(voor automatische nummerplaatherken-
ning – red.) kan er aanzienlijk mee worden 
verbeterd. Belangrijk voordeel is de auto-
calibratiefunctie waarmee de configura-
tie van meerdere banen een kwestie van 
een paar minuten is. dankzij de tiC102 
is de noodzaak van lussen in de weg 
gelukkig verleden tijd. En dat bespaart 
veel tijd en onderhoudskosten. 

kerninformatie
 Voor voertuigclassificatie in  
max. 28 verschillende klassen

 Realtime meerbaans freeflow-classifi-
catie met de mogelijkheid van grafische 
weergave van de verkeers stromen in 
3d-profiel (3d-liveview) en van 2d-weer-
gave van de banen met de verkeers-
stromen

 dag en nacht en onder alle weers-
omstandigheden betrouwbaar

 geen afzonderlijke computer nodig
 Ook voor langzaam rijdend en  
stilstaand verkeer

 Eén compacte oplossing voor alle wense-
lijke functies (voertuig  classi ficatie, 
meting van voertuig dimensies, snelheid, 
onderlinge rijafstand en softwaretriggers 
voor ANPR- en dsRC systemen)

 geïntegreerde standaard   classi ficaties 
zoals tls8+1 (A1), tls5+1, sWiss10 
etc.

 gemakkelijke integratie via tCP/iP of 
seriële interface

 door lage onderhoudsintervals en snelle 
installatie minimale cost-of-ownership

deze nieuwe laserscanner tiC102 is speciaal ontwikkeld  
voor zeer nauwkeurige voertuigclassificatie. daarmee is het een  
waardevolle dataleverancier voor trafficmanagementsystemen. 

speciaal voor het gemakkelijk en 
snel programmeren van de siCK-
encoders uit de dFs60/AFM60 
series, heeft siCK de Pgt-10s ont-
wikkeld. door deze programmeertool 
met displayaflezing op de gewenste 
encoder aan te sluiten, kunt u diverse 
standaardwaardes aanpassen – 
zonder dat de encoder gedemonteerd 
hoeft te worden.

tiC102 laserscanner 
voor voertuigclassificatie

siCK Pgt-10s: 
standalone  
programmeertool 
voor encoders

>> Zo programmeert u zonder laptop of 
pc exact de waardes die voor de betref-
fende applicatie nodig zijn. Met de Pgt-
10s werkt u gemakkelijk en snel mobiel, 
niet in de laatste plaats dankzij de dui-
delijke display met achtergrondverlich-
ting. de Pgt-10s is compact en prettig 
hanteerbaar. door programmeerbare 
encoders te gebruiken, kunt u het aantal 
verschillende varianten beperken tot één 
of twee.

kerninformatie
 Voor het zonder laptop of pc 
programmeren van encoders

 geen software nodig
 snel te bedienen (binnen 5 minuten 
is de encoder geprogrammeerd)

 Plug & play; M12- of M23-aansluiting 
naar sub-d interfacekabel

 Programmeerbare functies:  
bijvoorbeeld encodersynchronisatie, 
nulpuls, aantal steps/revolutie, 
elektrische interface (Htl/ttl) en 
clonen

 intuïtieve menustructuur
 Bediening via 4 toetsen
 display met achtergrondverlichting
 Voeding: 2 standaard AA batterijen
 Besparing op encoderkosten 
 geen gebruikerstraining vereist
 Voor een betere encoderdiagnose  
en -monitoring waardoor problemen 
sneller worden opgelost 

 Een uitkomst voor machinebouwers, 
service- en onderhoudsmonteurs, 
R&d-afdelingen en distributiecentra

 Extra gemakkelijk voor locaties waar 
encoders moeilijk te bereiken zijn

31
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siCK-sensoren belangrijk binnen auto matisering van drukmachines MPs
Kijk in de schappen van een willekeurige supermarkt en je ziet de opvallendste producten. 
Veelkleurige verpakkingsfolies en etiketten zorgen daarvoor. MPs (Multi Print systems) ontwikkelt, 
verkoopt en bouwt grafische drukmachines voor het produceren van etiketten en verpakkingen. 
Om een hoge automatiseringsgraad in haar machines mogelijk te maken, past MPs op grote 
schaal specifieke sensoren en scanners toe. daarbij is de keuze op siCK gevallen. Reden voor 
een gesprek met operations manager Kees Nijenhuis en purchaser Michel Clappers.

>> Kees Nijenhuis: “Onze klanten zijn 
drukkerijen die wereldwijd etiketten en 
verpakkingen produceren voor food - en 
non-foodproducenten. We bouwen druk-
machines die onze klanten veel flexibi-
liteit bieden. dat komt doordat in een 
MPs drukmachine diverse druk- en 
bewerkingstechnieken naast elkaar kun-
nen worden gebruikt. Flexo is de belang-
rijkste druktechniek voor MPs. Het is 
echter ook mogelijk bijvoorbeeld offset-, 
diepdruk- en zeefdrukunits in een machine 
te integreren.” 

“Om een haarscherpe afdruk te krijgen, 
dienen alle verschillende kleuren precies 
in elkaar te passen (‘in register’). Onze 
drukmachines zijn dermate intelligent 
dat de registersturing van de verschil-
lende kleuren geautomatiseerd plaats-
vindt. siCK-contrastsensoren spelen in 
dit proces een belangrijke rol.” 

kt10 checkt register 
Hoe werkt die automatische registercon-
trole nu precies? iedere kleur wordt in 
een aparte drukunit op het substraat 
(het te bedrukken materiaal) gedrukt. 
Pas wanneer alle verschillende kleuren 
ten opzichte van elkaar perfect in register 
zijn gebracht, is de bedrukte afbeelding 

scherp zichtbaar. Bij iedere drukunit zit 
een siCK Kt10-contrasttaster die leest 
hoe de kleuren ten opzichte van elkaar 
zijn gedrukt. Op basis van deze informa-
tie is de drukmachine in staat automa-
tisch bij te sturen.

Michel Clappers: “de productie van bij-
zondere etiketten en verpakkingen vergt 
drukmachines waarin verschillende tech-
nieken kunnen worden geïntegreerd. Een 
etiket of verpakking is veelal opgebouwd 
uit vier tot soms meer dan tien verschil-
lende kleuren. daarnaast zijn diverse 
bewerkingen mogelijk, bijvoorbeeld het 
aanbrengen van goud- en zilverkleurige 
folies (hot foil en cold foil) en het stansen 
en stapelen van etiketten.”

Flexibiliteit is een must
Nijenhuis: “Een trend is dat fabrikanten 
met hun etiketten en verpakkingen steeds 
sneller inhaken op actualiteit. Op EK’s, 
WK’s, Olympische spelen, seizoenen, 
acties enzovoort. Als gevolg daarvan wor-
den de drukoplagen alsmaar kleiner. Het 
is voor drukkerijen dan ook cruciaal om 

over drukmachines te beschikken die 
binnen enkele minuten om te bouwen 
zijn. snel druksleeves omwisselen, inkt 
wisselen, substraat wisselen en de 
machine weer omstellen voor de vol-
gende job.”

“daarbij is het ook nog eens van belang 
dat er bij een zogenaamde ‘jobwissel’ zo 
min mogelijk afval ontstaat. dus geen 
meters proefdrukken maar meteen 
een perfect resultaat. Onze machines 
hebben mede daarom een zeer korte 
baanloop in de machine. Want hoe korter 
de baan, hoe minder afval. siCK-sen-
soren hebben daarbij allerlei functies, 
bijvoorbeeld bij het opnieuw positione-
ren van druksleeves na een jobwissel. 
de keuze voor siCK is mede gemaakt 
vanwege de goede optiek. daarin is siCK 
gewoon marktleider.”
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siCK-sensoren belangrijk binnen auto matisering van drukmachines MPs

 
zelfcontrolerend en -corrigerend 
de drukmachines van MPs zijn volle-
dig geautomatiseerd. Clappers: “Wat 
onze machines zo uniek maakt, is de 
bijzonder hoge mate van automatise-
ring. Zodra iets niet goed loopt, kan dat 
zonder tussenkomst van een operator 
automatisch worden gecorrigeerd. Wij 
noemen dat APC (Automated Print Con-
trol). Onze machines draaien met snel-
heden van 150 tot soms wel 300 meter 
per minuut. je hebt dan wel contrast-
tasters nodig die zulke snelheden aan-
kunnen. Mede daarom passen we de 
Kt10 sensor op grote schaal toe. Maar 

dat is niet onze enige reden om voor 
siCK te kiezen.” 

Nijenhuis vult aan: “Wij selecteren onze 
toeleveranciers op basis van kwaliteit, 
leverbetrouwbaarheid, heldere commu-
nicatie en wederzijds vertrouwen. Als de 
prijs dan ook correct is, zijn alle voorwaar-
den aanwezig om zaken te kunnen doen.”

altijd en overal verkrijgbaar
Clappers: “in verband met rente, ruimte 
en risico willen we zo min mogelijk onder-
delen op voorraad houden. Wanneer je 
siCK-componenten toepast, is een grote 
voorraad niet nodig. daarnaast prefe-

reren we siCK vanwege de mondiale 
verkrijgbaarheid. dat is belangrijk als 
je machines in vrijwel elk land terecht 
kunnen komen.”

“in het segment waarin we opereren 
gaan wij een stap verder in degelijkheid, 
gebruiksvriendelijkheid, punctualiteit en 
mate van auto matisering. Voorop blijven 
lopen op het gebied van machineauto-
matisering is voor ons van groot belang 
en wij beschouwen siCK daarbij als 
betrouwbare partner.”
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Zijn standaardcomponenten inzetbaar 
voor veiligheidsfuncties?

Het antwoord luidt: in principe wel

>> Met de komst van de nieuwe veilig-
heidsnormen NEN-EN-isO 13849-1 en 
NEN-EN 62061 onder de Machinerichtlijn 
krijgt siCK van steeds meer machine-
fabrikanten vragen over het gebruik van 
standaardsensoren in veiligheidsfuncties. 

sensorproducenten, waaronder siCK, 
noteren meestal uitsluitend een MttFd- 
of MttF-waarde. is deze waarde alleen 
voldoende voor een beslissing om stan-

Enerzijds zorgen de nieuwe veiligheids-
normen NEN-EN-isO 13849-1 en NEN-EN 
62061 voor grotere flexibiliteit bij de 
machinefabrikant. deze kan standaard-
componenten gebruiken in veiligheids-
circuits om materiaalkosten te besparen. 
Anderzijds hebben systeemontwerpers 
meer werk te verrichten bij de beoorde-

daardsensoren te gebruiken in een veilig-
heidsfunctie? En is het sowieso toegestaan 
om standaardonderdelen te gebruiken 
voor veiligheidsfuncties? Waarom geven 
de producenten geen parameters op 
voor bijvoorbeeld Performance level of 
safety integrity level voor deze standaard-
onderdelen?

siCK insight beantwoordt deze vragen 
en geeft u inzicht in belangrijke aspecten 

voor het gebruik van standaardsensoren 
in veiligheidsfuncties. Aan de hand van 
twee voorbeelden laten we het verschil 
in gebruik zien tussen standaardcompo-
nenten en veiligheidscomponenten.

ling van de betrouwbaarheid en de effec-
ten van de optimalisatiemaatregelen.

de betrouwbaarheidswaarde MttF 
(Mean time to Failure: betrouwbaarheid 
van onderdelen in relatie tot het optre-
den van een fout) is een van de factoren 
bij een dergelijke beoordeling. steeds 

meer machinefabrikanten vragen om 
deze waarde, zodat ze standaardcompo-
nenten kunnen gebruiken in veiligheids-
functies. Maar: de MttF-waarde is 
slechts één onderdeel van de gegevens 
waarmee rekening moet worden gehou-
den in veiligheidsfuncties.

kun je standaardcomponenten gebruiken in toepassingen voor machineveiligheid?  
Het antwoord op deze vraag is: in principe wel. 

nen-en 954-1 vs  
nen-en-isO 13849-1

NEN-EN 954-1 beschrijft de structurele 
maatregelen (de architecturen) inge-
deeld in categorieën; in NEN-EN-isO 
13849-1 zijn dezelfde categorieën opge-
nomen. Als aanvulling op de structurele 
criteria ligt de nadruk van de nieuwe nor-
men vooral op betrouwbaarheid van de 
componenten, diagnose en maatregelen 
om fouten te voorkomen. in het kader 
‘de termen toegelicht’ wordt dit nader 
verklaard. deze genoemde items zijn 
gericht op NEN-EN-isO 13849-1 met het 
Performance level (Pl), maar zijn even-
eens geldig als NEN-EN 62061 wordt 
toegepast.
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de subsystemen, bijvoorbeeld veiligheids-
lichtschermen of veiligheidscontrollers, 
worden vastgesteld voor de berekening 
en evaluatie van een veiligheidsfunctie 
(zie fig. 2).

Voor deze subsystemen wordt de Perfor-
mance level (Pl) volgens NEN-EN-isO 
13849-1 dan wel het safety integrity 
level (silcl) volgens NEN-EN 62061 
bepaald. 

Voor foutdetectie van vaak elektrome-
chanische componenten in het veilig-
heidscircuit, zoals motorschakelaars en 
vergrendelingen maar ook bijvoorbeeld 
ventielen, zijn aanvullende maatregelen 
door middel van een overkoepelend 
besturingssysteem vereist.

indien optische sensoren worden 
gebruikt, moet niet alleen rekening wor-
den gehouden met de functionele veilig-
heidsaspecten, maar ook met de 
optische kenmerken die de vereiste 
detectiecapaciteit van de sensor bepa-
len. deze kenmerken zijn variabel, afhan-
kelijk van het feit of de veiligheidsfunctie 
is bedoeld voor de detectie van perso-
nen of objecten. de tabel op pagina 45 
geeft de aanvullende optische kenmer-
ken voor detectie van personen weer.

Een veiligheidsfunctie wordt uitgevoerd 
door een veiligheidssysteem om een vei-
lige situatie van een machine en/of 
systeem te bereiken of te behouden. 
Een fout in de veiligheidsfunctie resul-
teert onmiddellijk in een verhoging van 
het risico. de veiligheidsfunctie wordt 
bepaald in de gevaren- en risicoanalyse. 
de veiligheidsfunctie moet minimaal de 
volgende basis items bevatten:

detectie

logica

Beweging

tijdslimieten, indien nodig

dit wordt weergegeven in de NEN-EN-isO 
13849-1 als ‘subsystemen’. Bij het ont-
werpen van subsystemen moet u met 
de volgende criteria rekening houden:

 Hard- en softwarestructuur  
(architectuur)

 Betrouwbaarheid van de compo-
nenten, in verband met veiligheid

 Effectiviteit van foutdetectie-
mechanismen

 Maatregelen die worden genomen 
ter bestrijding van fouten met een 
gemeenschappelijke oorzaak 

 Het ontwerpproces van hardware en 
software

 geschiktheid voor de werkbelasting 
en de omgevingsomstandigheden

Waaraan moet u denken als u veiligheidsfuncties ontwerpt volgens de nieuwe veiligheidsnormen 
nen-en-isO 13849-1 en nen-en 62061? een beknopt overzicht:

Fig. 1: De pijlers voor het bepalen van 
de veiligheidsprestaties van een sub
systeem volgens NENENISO 138491

Fig. 2: Subsystemen in een veiligheidssysteem
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de termen toegelicht
Voor de veiligheidsfuncties van categorie B en hoger is het naleven 
van de basisveiligheidsprincipes verplicht. deze principes 
om vatten algemeen erkende, goede technische praktijken die 
de componentenfabrikant moet opvolgen, zoals beschreven in 
productnormen (omgevingsomstandigheden, werkingsprincipes 
enz.). tijdens de ontwikkeling en productie worden maatregelen 
getroffen om systematische fouten te beheersen. 

de gebruiker heeft ook bepaalde verplichtingen, zoals het voldoen 
aan de specificaties en het zorgen voor de juiste bevestiging (zie 
NEN-EN-isO 13849-2, paragraaf A.2, B.2, C.2 en d.2). U moet 
een component zo kiezen dat het correct functioneert onder alle 
verwachte toepassingsomstandigheden en omgevingsinvloeden 
(bijvoorbeeld temperatuur, vochtigheid, trillingen, elektromagne-
tische interferentie, optische storing). Of het moet zo geregeld 
zijn dat de machine in de veilige stand gaat of blijft als het com-
ponent niet juist functioneert.

Voor categorie 1 en hoger is het naleven van beproefde veilig-
heidsprincipes verplicht. dit verwijst naar principes die het moge-
lijk maken om bepaalde fouten uit te sluiten door het gebruik of 
de configuratie van componenten. Bijvoorbeeld door het gebruik 
van componenten met een gedefinieerde (bekende) faalwijze of 
met positief geleide contacten, of door technieken zoals redun-
dantie en diversiteit (NEN-EN-isO 13849-2, paragraaf A.3 en d.3).

Het gebruik van beproefde componenten is een voorwaarde voor 
categorie 1. Beproefde componenten zijn die componenten die 
in het verleden op grote schaal met succes zijn gebruikt voor 
specifieke beveiligingstoepassingen, of die zijn gemaakt en 
getoetst aan de hand van theorieën die hun geschiktheid en 
betrouwbaarheid voor beveiligingstoepassingen aantonen. Voor-
beelden hiervan zijn opgenomen in de NEN-EN-isO 13849-2, para-
graaf B.4 en d.4. sommige componenten zijn niet opgenomen 
in deze definitie, zoals standaard PlC‘s of standaard foto-elek-
trische schakelaars.

de mttFd-waarde (mean time to dangerous Failure) 
MttFd (Mean time to dangerous Failure) is de verwachte betrouw-
baarheid van componenten in relatie tot het optreden van een 
gevaarlijke fout, uitgedrukt in jaren. Het is een statistische waarde 
die wordt bepaald door levensduurtests of betrouwbaarheids-
voorspellingen op basis van de faalkans van de gebruikte com-
ponenten.

MttFd heeft niets te maken met ‘gegarandeerde levensduur’ of 
‘storingsvrije periode’. Een gevaarlijke fout in een component 
van het veiligheidsgerelateerde gedeelte van het besturings-
systeem kan ertoe leiden dat een veiligheidsfunctie niet naar 
behoren wordt uitgevoerd. Hierdoor is een potentieel gevaar voor 
het bedienend personeel niet uitgesloten. in een dergelijk geval 
is het bijvoorbeeld mogelijk dat de machine niet stopt als de 
veiligheidsinrichting wordt geopend. 

MttFd is slechts één van de factoren die de kwaliteit van de 
gebruikte componenten beschrijft. Componenten waarvoor uit-
sluitend een MttFd of B10d waarde wordt vermeld en die voldoen 
aan de basisveiligheidsprincipes, kunnen in subsystemen worden 
gebruikt (zoals de motorschakelaar in figuur 2).

de MttFd waarde is hoger dan of gelijk aan de MttF (Mean time 
to Failure) en houdt uitsluitend rekening met fouten die zouden 
leiden tot een gevaarlijke storing. Als de componentenfabrikant 
alleen de MttF-waarde noteert, dan moeten gebruikers ofwel zelf 
bepalen welk deel van de fouten in hun toepassing gevaarlijk 
zijn, óf ze moeten de fabrikant raadplegen. Het is ook mogelijk 
om zowel de MttF-waarde als de MttFd-waarde toe te passen. 
in de bijlagen C en d van de NEN-EN-isO 13849-1 staan andere 
benaderingen beschreven.

systematische fouten zijn fouten die kunnen worden teruggevoerd 
naar fouten die tijdens een specifieke toestand, belasting of 
invoeromstandigheid zijn ontstaan. deze fouten zijn het gevolg 
van vergissingen die zijn gemaakt tijdens de ontwikkeling, de 
fabricage, de bediening of het onderhoud.

de B10d waarde is een statistische waarde voor onderdelen die 
onderhevig zijn aan slijtage. de waarde geeft het gemiddeld aan-
tal schakelingen aan waarop 10% van de onderdelen het gevaar 
loopt om gevaarlijk te falen. de overeenkomstige MttFd-waarde 
wordt berekend uit de B10d waarde en de schakelcycli van het 
onderdeel (zie NEN-EN-isO 13849-1).

NEN-EN-isO 13849-1 beschrijft de maatregelen die nodig zijn om 
fouten met een gemeenschappelijke oorzaak (ccF: common 
cause failures) aan te pakken, zoals:
 Fysieke scheiding tussen de signaalpaden
 diversiteit
 Beveiliging tegen overspanning
  integratie van de resultaten van een FMEA (faalwijzen- en 
gevolgenanalyse) in het ontwikkelingsproces

 Beveiliging tegen elektromagnetische interferentie
  Beveiliging tegen alle relevante omgevingsinvloeden

in de norm wordt een puntensysteem gehanteerd om de 
maatregelen te evalueren.

dc (diagnostic Coverage) is de capaciteit van het systeem om 
interne gevaarlijke fouten te detecteren of identificeren. de dC 
wordt berekend uit de verhouding tussen het aantal gedetecteerde 
gevaarlijke fouten gedeeld door de som van zowel de niet-gede-
tecteerde als wel-gedetecteerde gevaarlijke fouten.

PFHd; Probability of a dangerous Failure per Hour; oftewel faal-
kans per uur. Wordt in figuur 5 weergegeven ter bepaling van de 
Performance level. in bijlage K van de NEN-EN-isO 13849-1 wordt 
deze grafiek numeriek met behulp van de PFHd weergegeven. 
Berekeningsprogramma’s zoals systema werken met deze waar-
den. deze waarde komt overeen met de PFHd zoals gebruikt in 
de NEN-EN-62061, 
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Hoe bepaalt u de vereiste safety Performance level?

de ‘guidelines safe Machinery’ van siCK 
beschrijven in zes stappen welke wetten, 
normen en regels de gebruiker moet 
naleven en wat de mogelijke bescher-
mende maatregelen zijn. Een deel van 
stap 3 is het bepalen van de safety Per-
formance level. 

in NEN-EN isO 13849-1 wordt een risico-
grafiek gebruikt om deze vereiste Per-
formance level (Plr; de r staat voor 
‘required’) te bepalen (zie figuur 4). de 
systeemontwerper beoordeelt eerst de 
gevaren van de machine zonder bescher-
mende maatregelen op basis van:
 de ernst van het letsel;
 de frequentie en/of de duur van het 
gevaar;

 de mogelijkheid om het gevaar te 
vermijden of de schade/het letsel te 
beperken.

dit resulteert in een Performance level 
‘Plr = a t/m e’ voor de vereiste kwaliteit 
van de beschermende maatregelen, 
waarbij ‘e’ staat voor de grootste risico-
vermindering. >> 

Fig. 4: Het bepalen van het vereiste Performance Level volgens NENEN ISO 138491 (risicografiek)

Figuur 3: Zes stappen naar 
een veilige machine
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levert de technische beschermingsmaatregel de vereiste veiligheidsprestaties op?

de NEN-EN isO 13849-1 geeft een lei-
draad om te bepalen of de technische 
beschermingsmaatregel het vereiste 
safety Performance level (Plr) kan ople-

veren. in de norm staat ook een staaf-
diagram dat een vereenvoudigd overzicht 
geeft van de vereiste criteria (zie figuur 
5). Niet getoond worden: de eisen voor 

het ontwerpproces, de toepassingsom-
standigheden en de maatregelen tegen 
de systematische fouten (zie het kader 
‘de termen toegelicht’).

laag geengemiddeld laaghoog gemiddeld hoog

Figuur 5: Het bepalen van het PL van een subsysteem volgens de vereenvoudigde methode van de NENEN ISO 138491.
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de beveiligingstaak 
en de oplossing
twee voorbeeldsituaties,  
meerdere beveiligingsoplossingen

Als toelichting op de theorie van hiervoor hier twee praktijk-
cases. Hierbij wordt aan de hand van verschillende oplossingen 
het gebruik van standaardsensoren voor veiligheidsfuncties 
beoordeeld.



Figuur 6: Taak 1: een maalmachine beveiligen met veiligheidsdeurdetectie

Figuur 7: Veiligheidssysteem met subsystemen voor oplossing 1.1 van Taak 1, de beoordeling ervan conform  
NENEN ISO 138491 en de relevante productnormen

resultaat: de veiligheidsfunctie 
kan voor beschermingsdoeleinden 
worden gebruikt.
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Case 1: bewaken van de veiligheidsdeur 
op een maalmachine
de veiligheidsdeur van de maalmachine wordt viermaal per uur geopend 
en gesloten. de veiligheidsfunctie moet ervoor zorgen dat de motor van 
de maalmachine onmiddellijk uitschakelt als de deur wordt geopend.  
de risicobeoordeling heeft geleid tot het vereiste veiligheidsniveau Plr = d.

>> Een benaderingsschakelaar voor  
veiligheidsfuncties wordt gebruikt als 
sensor. Het veiligheidssysteem bestaat 
uit de veiligheidssensor, een logische 
eenheid en de motorschakelaars waar-

mee de gevaarlijke beweging wordt 
gestopt. Het bereikte Pl voor elk van 
deze subsystemen wordt vastgesteld. 
de fabrikant van de componenten zorgt 
voor de benodigde gegevens en de nor-

men zoals toegepast voor de gebruikte 
componenten, inclusief beveiligingscom-
ponenten (zie figuur 7).

Oplossing 1.1 – een veilige magneetschakelaar 

Subsystemen van de  
veiligheidsfunctie

nen-en-isO 13849-1 andere normen

Veiligheidssensor
NEN-EN-IEC 60947-5-3; eisen voor benade-

ringselementen met een vastgesteld  
gedrag onder storingsomstandigheden

Logische eenheid  
voor veiligheidsfunctie

Beveiligingscomponent: PL2 = e
IEC 61508; 

functionele veiligheid

Motorschakelaars IEC EN 60947-5-1; 
schakelaars met ‘gedwongen’ contacten

Performance level Pl e > Plr

Beweging met  
mogelijk gevaar

1

2

3

Beveiligingscomponent: PL1 = e
(cat., B10d, nop, DC, CCF, proces, installatie)

Beproefde componenten: PL3 = e
(cat.,B10d, nop, DC, CCF, proces)

Plr = d

✓
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Zoals blijkt uit figuur 7 geeft de fabrikant 
geen Performance level (Pl) voor alle 
gebruikte componenten. Om de Perfor-
mance level vast te stellen, moet de 
gebruiker een beoordeling uitvoeren van 
de structuur (de categorie), de diagnose 
en de testmaatregelen (dC) zoals deze 
zijn uitgevoerd door de logische eenheid, 
en de maatregelen die zijn genomen om 

fouten met een gemeenschappelijke oor-
zaak (CCF) te bestrijden.

de sensor moet zodanig op de machine 
worden geplaatst dat niemand de 
beschermingsmaatregel kan omzeilen 
(met andere woorden: op een ‘sabotage-
bestendige’ plaats). Het bij oplossing 1.1 
vastgestelde veiligheidsniveau is Pl = e, 

dat zelfs hoger is dan het vereiste niveau 
Plr = d.



Subsystemen van de  
veiligheidsfunctie

nen-en-isO 13849-1 andere normen

Standaardsensor Component: PL1 max. b (cat., faalwijze, 
MTTFd, DC, CCF, proces, installatie)

Het maximum haalbare PL is PL = b

NEN-IEC-EN 60947-5-2;
benaderingsapparatuur

Logische eenheid  
voor veiligheidsfunctie

Beveiligingscomponent: PL2 = e
NEN-EN-IEC 61508;

functionele veiligheid

Motorschakelaars
Beproefde onderdelen

PL3 = “e”
(cat., MTTFd, DC, CCF, proces)

NEN-EN-IEC 60947-5-1; 
schakelaars met ‘gedwongen’ contacten

Performance level Pl b < Plr

Beweging met  
mogelijk gevaar

Fig. 8: Veiligheidssysteem met subsystemen voor oplossing 1.2, de beoordeling ervan conform NENEN ISO 138491 en de 
relevante productnormen

1
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Plr = d

resultaat: met oplossing 1.2 wordt de vereiste Performance level d niet 
bereikt, ondanks de hoge MttFd-waarde van de sensor (zie figuur 5).  
Met een extra, extern elektrisch test mechanisme kunnen enkele veilig-
heidsgerelateerde fouten worden gedetecteerd. Het is echter onmogelijk 
om een complete foutendekking (dC) te krijgen, omdat de interne structuur 
en faalwijzen in de sensor onbekend zijn. Het testmechanisme zou de  
veiligheidsbeoordeling dan ook niet veranderen.
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deze standaardsensor is meestal voor-
zien van complexe elektronische onder-
delen (bijvoorbeeld μC, AsiC, transistor-
reeksen). de fabrikant specificeert geen 
faalwijze ingeval van een interne fout. 
dit betekent dat deze sensor geen com-

ponent volgens beproefde veiligheids-
principes is, zoals gedefinieerd in de 
NEN-EN isO 13849-2 – het is gewoon 
een standaardcomponent (zie ‘de ter-
men toegelicht’). deze beperking houdt 
in dat de veiligheidsbeoordeling niet 

hoger kan zijn dan categorie B of Perfor-
mance level b, ervan uitgaande dat het 
component de in de toepassing te ver-
wachten omgevingsinvloeden kan weer-
staan (zie ‘de termen toegelicht’).

>> Er wordt één standaard inductieve 
sensor gebruikt voor de veiligheidsfunc-
tie (figuur 8). de fabrikant geeft een 
MttFd van 83 jaar voor de sensor 

(MttFd = “Hoog” volgens NEN-EN isO 
13849-1). de sensor is ontwikkeld in 
overeenstemming met de productnorm 
NEN-EN-iEC 60947-5-2. daardoor kan 

worden aangenomen dat de sensor  
overeenstemt met de basisveiligheids-
principes voor dit specifieke type (zie 
“de termen toegelicht”).

Oplossing 1.2 – eén standaard inductieve sensor



Subsystemen van de  
veiligheidsfunctie

nen-en-isO 13849-1 andere normen

Standaardsensoren
Combinatie van onderdelen:

PL1 = d
(cat., MTTFd, DC, CCF, proces, installatie)

NEN-IEC-EN 60947-5-2;
benaderingsapparatuur

Logische eenheid  
voor veiligheidsfunctie

Beveiligingscomponent: PL2 = e
IEC 61508; 

functionele veiligheid

Motorschakelaars
Beproefde componenten: 

PL3 = e
(cat.,B10d, nop, DC, CCF, proces)

NEN-EN-IEC 60947-5-1; 
schakelaars met ‘gedwongen’contacten

Performance level Pl d = Plr

Beweging met  
mogelijk gevaar

Figuur 9: Twee identieke standaardsensoren in een tweekanaals ingangscircuit voor oplossing 1.3

1
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3

Plr = d

✓

resultaat: met de architectuur uit categorie 3 en de gemiddelde dC kan het mogelijk zijn om Pld te bereiken  
(zie figuur 5). Er moeten echter maatregelen worden genomen om het optreden van onbekende fouten in beide kanalen 
van het ingangscircuit op hetzelfde tijdstip te voorkomen. dat kan namelijk leiden tot het falen van de veiligheids-
functie (zie ‘de termen toegelicht’). Bijvoorbeeld: overspanningspieken op de sensorlijnen als gevolg van hoge  
inductieve schakelbelastingen in de buurt kunnen een gelijktijdige vernieling van de schakel uitgangen van de sensoren 
veroorzaken (beide kanalen moeten op ‘hoog’ niveau blijven). 
 
Als de CCF-maatregelen niet voldoende zijn of als de lokale omstandigheden niet kunnen worden beoordeeld, dan 
moet de tweekanaals architectuur worden beoordeeld alsof het een eenkanaals architectuur is. in dat geval is, net 
als voor oplossing 1.2, categorie B de hoogst haalbare, omdat de combinatie van twee standaardsensoren evenmin 
kan worden beschouwd als beproefd veiligheidsprincipe. Het vereiste Performance level d kan worden bereikt met 
oplossing 1.3. daarbij moet de gebruiker de toepassingsomstandigheden kennen en de effecten van falen beoordelen.
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deze tweekanaals architectuur, met 
plausibiliteitscontrole door de logische 
eenheid, biedt een betere foutendekking 
dan de oplossing met één kanaal. de 
controle wordt iedere keer uitgevoerd als 

de veiligheidsdeur wordt geopend en 
gesloten (ongeveer viermaal per uur). 
Aangezien er geen dynamische test en 
geen detectie van kortsluiting tussen de 
twee ingangskanalen is, bereikt het sub-

systeem van sensoren samen met de 
logische eenheid een gemiddelde fouten-
dekking (dC 90%).

>> twee dezelfde sensoren als bij oplos-
sing 1.2, die worden gebruikt als een 
tweekanaals ingangscircuit. de logische 

eenheid zorgt voor de diagnose en con-
troleert of de ingangssignalen naar het 
ingangscircuit plausibel zijn (beide kana-

len moet altijd een identiek signaalniveau 
hebben).

Oplossing 1.3 – twee standaard inductieve sensoren

: Onder de loep



resultaat: met de categorie  
4-architectuur, dC = ‘hoog’,  
adequate maat regelen om CCF  
te voor komen, en MttFd = ‘hoog’, 
is het zelfs mogelijk om een  
totaal van Pl = e te bereiken  
(zie figuur 5).
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>> in tegenstelling tot oplossing 1.3 
wordt hier de krachtige techniek van 
meervoudige redundantie gebruikt. twee 
verschillende types standaardsensoren 

met verschillende interne structuren en 
met inverse uitgangsniveaus worden 
door de logische eenheid op basis van 
twee kanalen gecontroleerd (figuur 10). 

de MttFd-waarden van de twee senso-
ren samen geven een hoge totale MttFd-
waarde.

Oplossing 1.4 – twee verschillende standaardsensoren

Figuur 10: Twee verschillende standaardsensoren als een tweekanaals ingangscircuit voor oplossing 1.4

Subsystemen van de  
veiligheidsfunctie

nen-en-isO 13849-1 andere normen

Standaardsensoren
Combinatie van componenten:

PL1 = e 
(cat., MTTFd, DC, CCF, proces, installatie)

NEN-IEC-EN 60947-5-2;
benaderingsapparatuur

Logische eenheid  
voor veiligheidsfunctie

Beveiligingscomponent: PL2 = e
IEC 61508; 

functionele veiligheid

Motorschakelaars
Beproefde componenten: 

PL3 = e
(cat.,B10d, nop, DC, CCF, proces)

NEN-EN-IEC 60947-5-1; 
schakelaars met ‘gedwongen’ contacten

Peformance level Pl e > Plr

Beweging met  
mogelijk gevaar

1

2

3

Plr = d

✓

Verschillende 
onderdelen

Het ingangscircuit heeft een twee-
kanaals architectuur met plausibiliteits-
controle en kortsluitdetectie door de 
logische eenheid. de foutendekking ver-
betert tot 99% (dC = ‘hoog’) en de diver-
siteit draagt sterk bij aan het voorkomen 
van CCF.



Figuur 11: Bescherming voor een batch collector met PLr = c 
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Fig. 12: Veiligheidssysteem met subsystemen voor oplossing 2.1, de beoordeling ervan conform NENEN ISO 138491 en de 
relevante productnormen

Case 2: bescherming van een gevaarlijk 
punt bij een batch collector
Een lichtscherm moet zorgen voor de bescherming van een gevaarlijk punt 
bij een batch collector in de productielijn van een bakkerij. Het vereiste 
Performance level, Plr, is c. Andere factoren dan de Pl waarmee in de keuze 
van het lichtscherm rekening moet worden gehouden, zijn de optische 
omstandigheden, zoals de effecten van omgevingslicht en reflecties, en de 
gevolgen daarvan voor de detectie betrouwbaarheid (zie tabel op pagina 45).

>> de componenten worden geselecteerd aan de hand van de vereiste safety Performance level (figuur 12).

Oplossing 2.1 – veiligheidslichtscherm

Subsystemen van de  
veiligheidsfunctie

nen-en-isO 13849-1 andere normen

Veiligheidslichtscherm
Beveiligingscomponent:

PL1 = d
IEC 61496 (ESPE Type 2);

optische en elektrische eigenschappen

Logische eenheid  
voor veiligheidsfunctie

Beveiligingscomponent:
PL2 = e

IEC 61508; 
functionele veiligheid

Motorschakelaar Beproefd component: PL3 = c
(cat., B10d, nop, DC, CCF, proces)

NEN-IEC-EN 60947-5-1

Performance level Pl c + type 2 = Plr

Beweging met  
mogelijk gevaar

1

2

3

Plr = c

✓

: Onder de loep

in sommige gevallen voldoen de sub-
systemen in figuur 12 aan een hogere 
Performance level dan noodzakelijk.  
Een veiligheidslichtscherm van type 2, 

zoals gedefinieerd door de iEC 61496, 
wordt gebruikt als de sensor. Voor opti-
sche beveiligingsinrichtingen is type 2 
het ‘optische equivalent’ van Pl c. de 

gebruikte onderdelen en de eenkanaals 
architectuur bij de motorschakelaar vol-
doen aan categorie 1.



resultaat: met oplossing 2.1 wordt aan het vereiste veiligheidsniveau (Plr) en de eisen voor de optische eigen-
schappen voldaan. daarbij geldt wel als voorwaarde dat de software van de logische eenheid (de programmeerbare 
veiligheidsbesturing) voldoet aan de eisen van ‘logisch programmeren van systemen met een veiligheidsfunctie’  
volgens NEN-EN isO 13849-1.

Voor de eenkanaals besturing van de schakelaars zonder terugkoppeling, zoals weergegeven in figuur 12 in het  
subsysteem ‘Motorschakelaar’ geldt dC = nul. CCF is niet relevant, omdat het uitgangscircuit een eenkanaals  
architectuur heeft. de vereiste Plr = c wordt echter bereikt als de schakelaar een beproefd component is met een 
hoge MttFd (≥ 30 jaar). de MttFd-waarde kan worden berekend aan de hand van de B10d-waarde en de schakel-
frequentie (zie ‘de termen toegelicht’).

resultaat: het vereiste Performance level c wordt niet bereikt met  
oplossing 2.2. Net als bij de standaard inductieve sensor (oplossing 1.2) 
kan dit resultaat niet worden verbeterd met de toevoeging van een extern  
testmechanisme.
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Er is geen productnorm voor de optische 
eigenschappen van het standaardlicht-
scherm. de criteria voor de detectie van 
personen en functionele veiligheid, zoals 
gedefinieerd in iEC 61496, zijn tijdens 
de ontwikkeling niet opgevolgd door de 
fabrikant. de fabrikant kan de faalwijze 
niet aanduiden bij een interne fout, omdat 
dit standaardcomponent is uit gerust met 
complexe elektronische onderdelen (bij-
voorbeeld μC, AsiC). dit betekent dat dit 
lichtscherm geen beproefd component 
is volgens de beproefde veiligheidsprin-

cipes die zijn gedefinieerd in NEN-EN isO 
13849-2. de optische eigenschappen 
van dit standaardlichtscherm voldoen 
niet aan de eisen van de normen uit de 

iEC 61496-serie voor opto-elektronische 
beveiligingsapparatuur, zoals bedoeld 
voor de bescherming van personen (zie 
tabel hiernaast).

>> Er wordt een standaardlichtscherm gebruikt voor de veiligheidsfunctie in plaats van een veiligheidslichtscherm (figuur 13).

Oplossing 2.2 – standaardlichtscherm

Subsystemen van de  
veiligheidsfunctie

nen-en-isO 13849-1 andere normen

Standaardlichtscherm Onderdeel PL1 “-“
(cat., faalwijze, MTTFd, DC, CCF, proces)

Niet geschikt voor detectie van personen in beveiligingstoepassingen

EN 60947-5-2  
voor de elektrische eigenschappen

Optische eigenschappen?

Logische eenheid  
voor veiligheidsfunctie

Beveiligingscomponent: PL2 = e
NEN-EN-IEC 61508;

functionele veiligheid

Motorschakelaar Beproefd component PL3 = c
(cat.,B10d, nop, DC, CCF, proces)

NEN-IEC-EN 60947-5-1

Performance level Pl “-“ < Plr

Beweging met  
mogelijk gevaar

Figuur 13: Subsystemen voor oplossing 2.2, de beoordeling ervan conform NENEN ISO 138491 en de relevante productnormen

1

2

3

Plr = c



enkele eisen voor aOPd  

(actieve opto-elektronische 

beveiligingsapparatuur) volgens 

iec 61496 

achtergrond voorbeelden van verlies van detectievermogen voor  

personen indien de eisen worden genegeerd

Conform de functionele veiligheid 

(categorie)

gebruik voor persoonlijke 

beschermingsfuncties

Resolutietest

Hogere EMC-eisen Hogere weerstand tegen 

veiligheidsgerelateerde fouten  

en een betere beschikbaarheid 

van het systeem

Maximale effectieve openings-

hoek van de optische 

apparatuur: 10° / 5°

Behoud van detectiecapaciteit 

ingeval van interferentie door 

reflectie en omgevingslicht

Minimale afstand van  

reflecterende oppervlakken

geen storing door meerdere 

zenders van hetzelfde type 

binnen één productieomgeving
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: Onder de loep

Bij EsPE (aanrakingsvrije elektronische beveiligingsinrichtingen) is het altijd uiterst belangrijk om niet alleen rekening te houden 
met de functionele veiligheidsaspecten, maar ook met de optische eigenschappen die het detectievermogen bepalen.

1. Reflectie

2. interferentie door omgevingslicht

gRENs VAN dE 
gEVAARlijKE ZONE

tOEgANgsRiCHtiNg

ZENdER ONtVANgER

REFlECtERENd  
OPPERVlAK  

(BijV. MAtERiAAlslEdE, PAllEt)

MACHINE 1

MACHINE 3

MACHINE 2

enkele eisen voor opto-elektronische beveiligingen die bedoeld zijn voor de detectie van personen
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samengevat

>> Het is mogelijk om materiaalkosten 
te besparen door standaardcomponen-
ten in veiligheidstoepassingen te gebrui-
ken. gaat het echter om bescherming 
van personen, dan moet de gebruiker 
zeer goed op de hoogte zijn van alle toe-
passingsomstandigheden. Ook moet hij 
weten welke maatregelen moeten worden 
genomen en moet hij kennis hebben van 
veiligheidsmechanismen. Met andere 
woorden: hij moet weten of een compo-
nent geschikt is voor gebruik in veilig-
heidscircuits.

Als er slechts één standaardsensor wordt 
gebruikt in toepassingen met Pl = c of 
hoger, dan moet de gebruiker zelfs ken-
nis hebben van de interne foutdetectie-
mechanismen. En dat is meestal niet 

realistisch ingeval van complexe compo-
nenten. Basisregel is dat het niet is toe-
gestaan om standaard optische sensoren 
te gebruiken voor het detecteren van 
personen, tenzij u een speciale proce-
dure voor de beoordeling van de confor-
miteit opvolgt volgens de Machinericht  lijn. 
dit geldt voor zowel fabrikanten als 
gebruikers. 

Fabrikanten werken niet volgens de 
normen die relevant zijn voor veiligheids-
toepassingen, wanneer ze standaard-
onderdelen produceren. Ook hoeven 
extra veiligheidsparameters (Pl, sil, 
PFHd, dC...) niet te worden gespecifi-
ceerd, zoals wel het geval is voor beveili-
gingscomponenten. die moeten namelijk 
voldoen aan de Machinerichtlijn.

 Beveiligingscomponenten worden door de fabrikant ontwikkeld en  
geproduceerd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en volgens 
de geldende veiligheidsnormen. Ook wordt rekening gehouden  
met eventuele factoren in de toepassing die van invloed kunnen zijn  
op de veiligheid.

 De faalwijze van een veiligheidsonderdeel wordt door de fabrikant  
gedefinieerd.

 Voor veel soorten veiligheidsonderdelen laat de fabrikant een  
EG-prototypetest uitvoeren door een erkende instantie (zoals TÜV of IFA).

 De fabrikant besteedt bijzondere aandacht aan de manier waarop de 
producten in de praktijk presteren.

 De veiligheidsparameters voor het evalueren van de veiligheidscircuits, 
zoals PL, SIL, PFHd, B10d, en de categorie worden door de fabrikant 
geleverd.

Voordelen van beveiligingscomponenten:

Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik  
van standaard sensoren voor veiligheidsfuncties?
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: Onder de loep

de conclusie

de voorbeelden illustreren de belang-
rijkste basisaspecten van het gebruik 
van standaardsensoren voor veiligheids-
functies. U ziet dat zelfs met een goede 
(hoge) MttFd-waarde slechts aan een 
klein deel van de vereiste criteria en 
maat regelen wordt voldaan. Optimali-
satie en andere maatregelen voor het 
gebruik van standaardsensoren, zoals 
maatregelen die tests ondersteunen, 
of maatregelen die het gebruik verge-
makkelijken door fouten uit te sluiten, 
zijn mogelijk en worden nu al in praktijk 
gebracht. Fabrikanten van onderdelen, 

zoals siCK en bevoegde instanties zoals 
de duitse iFA (voorheen BgiA) of tÜV, zijn 
beschikbaar voor advies en begeleiding.

Machinefabrikanten hebben zeker de 
mogelijkheid om standaardonderdelen 
te gebruiken voor veiligheidsfuncties. 
Het verstrekken van gedocumenteerd 
bewijs van de geschiktheid van alle 
onderdelen die worden gebruikt voor 
veiligheidsfuncties, behoort tot de ver-
plichtingen van de machinefabrikant. Het 
is duidelijk dat het verstrekken van dit  
gedocumenteerde bewijs van geschikt-
heid heel veel moeilijker is bij standaard-
sensoren.

Meer lezen?

 NEN-EN isO 13849-1: Veiligheid 
van machines - Onderdelen van 
besturingssystemen met een 
veiligheidsfunctie – deel 1: 
Algemene regels voor ontwerp 
(isO 13849-1:2006)

 EN isO 13849-2: Veiligheid  
van machines - Onderdelen van 
besturingssystemen met een 
veiligheidsfunctie – deel 2: 
Validatie (isO 13849-2:2003)

 NEN-EN-iEC 62061:2005 
Veiligheid van machines -  
Functionele veiligheid van 
elektrische, elektronische en 
programmeerbare systemen  
met een veiligheidsfunctie

 NEN-EN-iEC 61496 serie: 
Machineveiligheid -  
Aanrakingsvrije elektrische 
beveiligingsinrichtingen

 guidelines safe Machinery,  
“six steps to a safe machine” 
EU versie, deel Nr. 8007988, 
Noord-Amerikaanse versie,  
deel Nr. 7028282, te down-
loaden en te bestellen via  
www.sick-safetyplus.com

Aansluitschema terugvinden?
snel zoeken op  www.my-sick.nl
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